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Inledning och bakgrund 

Sammanställandet av internetbaserade samlingar har blivit en allt mer vanlig uppgift 

för universitets/forskningsbibliotek – ”arbetet med att samla in, kvalitetsbedöma och 

beskriva information som finns tillgänglig via Internet är långsamt på väg att bli en av 

bibliotekens vardagliga uppgifter” (Doyle 2001, 

under rubriken ”Överblick” http://hb.se/bhs/B&Ikonferens/pdfpaper/coldoy.pdf). An

talet ämnesingångar till kvalitetsbedömda resurser, eller kvalitets-kontrollerade 

ämnesportaler, som de också kallas, inom forskningsbiblioteken ökar stadigt. Sedan 

hösten 1998 har BIBSAM sett det som ett prioriterat område att de svenska 

ansvarsbiblioteken skall ”sammanställa systematiska ingångar, sk gateways, till 

kvalitetsbedömda informationsresurser på Internet/www” och har också finansierat 

sådana projekt. (BIBSAM, 2002, under rubriken ”Kvalitetsbedömda 

informationsresurser på Internet /www” 

http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/gateways.htm). Det pågår också projekt världen 

över för att samordna och möjliggöra samsökning i olika ämnesportaler. Ett sådant 

projekt är Renardus1 som är finansierat av EU. Renardus inriktar sin verksamhet 

enbart på kvalitetskontrollerade ämnesportaler, och använder sig av bibliotekarien 

Traugott Kochs definition av en sådan. Internationellt sett finns också samfundet 

IMesh2 som verkar för internationellt samarbete för ämnesportaler på internet, genom 

bl.a. olika diskussionsforum och projekt där man söker ta fram gemensamma 

tekniska lösningar. Ett annat viktigt projekt då det gäller framväxten av 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler (eller Quality Controlled Subject Gateways) har 

varit DESIRE3, ett EU-projekt , som bland annat utforskat utvecklingen på området 

och tagit fram redskap för bedömning av material för ämnesportaler samt en 

handbok i att bygga upp kvalitetskontrollerade ämnesportaler. De svenska 

ansvarsbibliotekens ämnes-portaler är i dagsläget av skiftande karaktär och det är 

tveksamt om majoriteten uppyller Kochs definition av en kvalitetskontrollerad 

 
1 Hemsida: www.renardus.org  
2 Hemsida: www.imesh.org  
3 Förkortningen står för Development of a European Service for Information on Research and 
Education. DESIREs hemsida: www.desire.org  
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ämnesportal. I bland annat Danmark och Storbritannien har mycket större satsningar 

gjorts på ämnesportaler inom projekt som brittiska ROADS4 (som dock nu är 

avslutat) och ELib5 programmet och inom det danska projektet DEF6. En svensk 

kvalitetskontrollerad ämnesportal som däremot varit med från begynnelsen är EELS7 

, de tekniska högskolornas ämnesportal vilken har ingått i de EU-finansierade 

DESIRE- och Renardus-projekten. Eftersom kvalitetskontrollerade ämnesportaler är 

något som växer fram mer och mer och uppenbarligen är något som det bedöms att 

forskningsbibliotek skall satsa på är en undersökning av bakomliggande resonemang 

och förväntningar av vad sådana portaler skall kunna åstadkomma intressant och 

värdefull att göra. 

 
4 Hemsida: http://www.ilrt.bris.ac.uk/roads 
5 Hemsida: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib  
6 Förkortning för Danmarks elektroniske forskningsbibliotek. Hemsida: http://www.deff.dk 
7 Hemsida: http://eels.lub.lu.se. Sedan uppsatsen började skrivas har EELS dock nyligen lagt 
ned den manuellt kvalitetsbedömda delen av sin tjänst och erbjuder numera endast tillgång till 
robotgenererade resurser i ett index som kallas ”all engineering”. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att granska begreppet kvalitet inom området 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler och undersöka vad dessa specifika tjänster 

lägger i begreppet kvalitet och hur man använder begreppet. Här avses bl.a.vilka 

innebörder begreppet ges och med vilket syfte det används i diskussionen om det 

fenomen som är kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Genom att undersöka den 

betydelse som ges åt kvalitet vill jag komma åt vilken funktion begreppet har i 

etablerandet av det vidare begreppet kvalitetskontrollerade ämnesportaler. 

Huvudfrågeställningarna kan sammanfattas i följande punkter: 

• Vilken eller vilka betydelser ges begreppet kvalitet i sammanhanget 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler?  

• Vilken eller vilka funktioner har begreppet kvalitet i sammanhanget 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler?  

• Vad läggs i begreppet kvalitetskontrollerad ämnesportal? - Vilka 

bakomliggande resonemang och idéer förknippas med begreppet? - 

Vilka förhoppningar och förväntningar knyts till begreppet? 
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Begreppsdiskussion och tidigare forskning 

Begreppet kvalitetskontrollerade ämnesportaler 
Eftersom begreppet kvalitetskontrollerade ämnesportaler än så länge varken kan 

sägas vara helt och hållet etablerat eller välkänt kommer jag i detta kapitel att 

närmare förklara vad som avses med begreppet. 

Bakgrunden till framväxten av s.k. kvalitetskontrollerade ämnesportaler är den 

explosiva utvecklingen av www och internet under senare delen av nittiotalet och 

början av 2000-talet. Då en växande andel information relevant för forskning 

publiceras på www har forskningsbibliotek och andra akademiska institutioner i 

stigande grad börjat samla in och tillgängliggöra internetresurser i vad som ofta 

benämns kvalitetskontrollerade ämnesportaler.  

I den befintliga litteraturen jag studerat om ämnesportaler och 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler finns förvirrande många olika definitioner och 

termer. Området är under ständig utveckling och terminologi och målsättning är 

varierande. I europeiska sammanhang förekommer ofta termen Subject Based 
information gateways, som förkortas SBIG, men också Quality-controlled 
Subject Gateways. Eftersom flertalet texter som behandlar ämnet är skrivna på 

engelska (även i de fall textförfattaren är svensk), är det svårt att säga vilken som är 

den bästa eller mest använda svenska termen för detta fenomen. Termen 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler förekommer, liksom kort och gott 

ämnesportaler. I BIBSAM-sammanhang används inget enhetligt begrepp, men ofta 

är det någon variant av uttrycket ”ämnesingångar till kvalitetsbedömda 

informationsresurser på www”. Denna typ av uttryck blir alltför krångliga att använda 

sig av i detta arbete varför jag har valt att använda mig av termen 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler, efter den på engelska förekommande 

benämningen quality-controlled subject gateway. För att förbättra läsbarheten kan 

uttrycket ibland förkortas till ”ämnesportaler” eller ”portaler”, men genomgående 

avses alltså kvalitetskontrollerade ämnesportaler i texten. En definition på 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler som fått stort genomslag i 
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bibliotekssammanhang och som används inom bl.a. Renardus och DESIRE är 

bibliotekarien Traugott Kochs definition i sju punkter: 

The following characteristics can be used to define a "Quality-controlled subject gateway": 

1) Creation: considerable manual creation or intervention efforts will be applied. These are 
carried out by editors and information and/or subject specialists, to ensure quality levels 
and coherence of the service.  This is especially important for the selection and content 
description of the resources. 

2) Collection development: a policy based on published selection criteria focusing on the 
quality of the resources to be included would be beneficial. This selection is normally an 
intellectual process.  A quality gateway will strive for "completeness" and balance (for 
example, by topic, by geographical representation, by document type) based on this policy. 

3) Collection management: a policy for maintenance of the collection should guarantee 
currency through record checking for content changes, regular updates to the collection, 
link checking, weeding. 

4) Resource description/metadata: quality indicators are 
a) a rich set of quality metadata for the individual resources 
b) the display of a large part of this  metadata 
c) compliance to a metadata standard 
d) a formalized, coherent level and style of the content description (annotation, summary, 
abstract, review). 

5) Subject access: the use of deeper levels of classification for the subject/browsing 
structure of the service is one of the most important criteria for a quality-controlled subject 
gateway; criteria are as well the use of keywords or better controlled vocabularies (e.g. 
subject heading systems, thesauri) for subject indexing of the resources and a more or less 
advanced and integrated search and browse access. 

6) Standards: the application of open standards to allow interoperability with other services 
indicates a quality gateway. 

7) Value-adding features (e.g. regarding display and usage features) contribute to the 
quality, too. (Koch 2000, s. 25-26) 

Koch hävdar att den term som använts inom projektet DESIRE, nämligen SBIG, 

eller Subject Based Information Gateways är att betrakta som enbart ämnesportal 

snarare än kvalitetskontrollerad ämnesportal. Jag menar dock att dessa utefter de 

kriterier som beskrivs i DESIRE Information Gateways Handbook är likvärdiga 

med de kvalitetskontrollerade ämnesportaler Koch beskriver och kommer därför i 

denna uppsats att behandla dem som sådana.  
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Kvalitetskontrollerade ämnesportaler kännetecknas bland annat av att de samlar 

in resurser inom ett visst ämne och att urvalet görs av ämnesexperter och/eller 

bibliotekarier. Resurserna katalogiseras och klassificeras och tillgängliggörs via 

browsing via "ämnesstrukturer/träd" där resurserna klickas fram via länkar eller 

återfinns via sökning på ämnesord samt med hjälp av abstracts. Precis som i en 

bibliotekskatalog söks resurserna alltså fram via ämnesord eller titel/författare etc. 

och de flesta kvalitetskontrollerade ämnesportaler erbjuder inga möjligheter till 

fulltextsökning av dokument. Till skillnad från vanliga länksamlingar utmärks 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler också av att de skapas manuellt och att dess 

resurser ges utförliga beskrivningar i form av metadata, ämnesord, och abstracts m. 

m.. Kvalitetskontrollerade ämnesportaler kan ses som ett alternativ eller komplement 

till allmäna sökmotorer på internet för att hitta webbresurser, och de strävar efter att 

vara mer selektiva och ge färre irrelevanta träffar vid sökning. Dessa tjänster 

särskiljer sig från andra, liknande tjänster genom att de lägger stor vikt vid kvalitet. 

De resurser som införlivas i samlingen skall vara kvalitetsbedömda, eller 

kvalitetskotrollerade.  

Begreppet kvalitet 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka olika innebörder som läggs i 

begreppet kvalitet i ett visst sammanhang finns ingen större poäng med att ge en fast 

definition av begreppet inom arbetets ram. Definitionen kan sägas skifta från text till 

text och från sammanhang till sammanhang och det är detta jag kommer att 

undersöka. En redogörelse för några vanligt förekommande definitioner av kvalitet är 

dock nödvändig för att kunna belysa vilka diskurser/områden de undersökta texterna 

hämtat sina definitioner och kvalitetsbegrepp från. Med tanke på den enorma mängd 

litteratur på området är detta inte att betrakta som en fullständig genomgång av 

kvalitetsbegreppet och kvalitetsarbete som det kommit att utvecklas och tillämpas. 

Dels finns inte utrymme för en grundlig genomgång, och dels vill jag i min läsning av 

texterna inte vara alltför låst av befintliga diskurser på området, utan i så stor 

utsträckning som möjligt själv förutsättningslöst bilda mig en uppfattning av vilka 

betydelsefixeringar av begreppet kvalitet, eller diskurser jag hittar i texterna. 
Kvalitet kommer från ”qua litas”, som på latin betyder beskaffenhet eller 

egenskap, vilket även är den svenska Nationalencyklopedins definition av ordet. 

(Nationalencyklopedin, 2002, under rubriken ”kvalitet” http://www.ne.se/jsp/se 

arch/article.jsp?i_art_id=234210) I sammansatta ord har förleden ”kvalitets-” 

följande betydelse: 1) ”som avser grad av goda egenskaper” och 2) ”som präglas av 

hög grad av goda egenskaper” (Nationalencyklopedin 2002, under rubriken 
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”kvalitets-” http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O221377). I The new 
Oxford dictionary of English definieras ordet quality som hög standard; ”the 

standard of something as measured against other things of a similar kind; the degree 

of excellence of something”, men quality kan också betyda utmärkande egenskap 

eller attribut i vidare bemärkelse; ”a distinctive attribute or characteristic possessed 

by someone or something” (The New Oxford Dictionary of English, 2001, s. 

1515). 

I magisteruppsatsen Fitness for purpose. En jämförelse mellen två synsätt på 
kvalitetsarbete inom biblioteksområdet8 av Friberg och Åslund nämns vidare att 

man kan tala om två aspekter på kvalitet, ett resonemang som här hämtats från Evert 

Gummesson9. Gummesson talar om kvalitet som dels synliga, mätbara egenskaper, 

som kan beskrivas med hjälp av specifikationer, och dels som inneboende, 
svårmätbara egenskaper. De sistnämnda är i hög grad subjektiva och kan handla 

om exempelvis bedömning av konstnärliga yttringar. ”Här handlar det om 

professionalism men också om känsla och god smak, dvs subjektiva och personliga 

uppfattninger som är svåra att mäta”. (Friberg och Åslund 1998, s.8-9) 

Inom biblioteksvärlden, som på många andra områden, har kvalitetsbegreppet i 

stora drag gradvis utvecklats från att ursprungligen användas i hänseende till kontroll 

och inspektion av produkter till en mer serviceorienterad definition som också 

involverar hela organisationer och strukturer. Detta är en utveckling ”från att samla 

kvantitativa data eller indikationer till mer sammansatta system för att utvärdera vad 

servicekvalitet är eller hur man bygger system för kvalitetsstyrning” (Gellerstam 

2002, s.40).  

Under 1900-talets början medförde industri och masstillverkning ett ökat behov 

av att kunna säkra kvaliteten på produkterna. Huvudsakligen innebar detta kontroll 

av produkter, och med tiden genom s.k. kvalitetssäkring. Kvalitet genom kontroll 

förekommer även idag och innebär helt enkelt att den färdiga produkten kontrolleras 

så att den är felfri, genom exempelvis stickprov. Kvalitetssäkring går ett steg längre 

och ”övergår från produktkontroll och modifiering av enstaka produkter till att bygga 

in kvalitet i produktionen genom analyser och preventiva instatser” (Friberg och 

Åslund 1998, s. 10). Nästa steg i utvecklingen var kvalitetssäkringssystem, som 

innebär standarder och program för att säkra kvalitet. I början av sjuttiotalet började 

större företag utveckla egna kvalitetssäkringsprogram och sedan följde utvecklandet 

av nationella standarder, som den brittiska BS 5750, vilken på åttiotalet 

 
8 För en mycket grundlig och genomtänkt genomgång av olika kvalitetsteorier och dess historia 
rekommenderas denna uppsats. 
9 Från boken Att förstå kundens upplevda kvalitet (Stockholm 1993) 
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vidareutvecklades till den första internationella standarden av ISO (International 

Standards Organization), nämligen ISO 9000. I början av nittiotalet publicerades 

manualer av American Library Association (Measuring Academic Library 
Performance) och IFLA (Measuring Quality, International guidelines for 
Performance Measurement in Academic Libraries) för mätandet av kvalitet i 

biblioteksverksamhet. Båda manualerna har med användarperspektivet även om 

tyngdpunkten ligger på prestationsindikatorer (Gellerstam 2002 s. 44). Samtidigt 

utarbetades också ISO-standarder särskilt för bibliotek, ISO 11620 avser mätning 

av biblioteks prestation. 

I och med den kraftigt växande servicesektorn under 1900-talets senare hälft så 

har litteratur och teorier om tjänstekvalitet blivit mer framträdande. Som Friberg och 

Åslund påpekar, är det  

en stor skillnad ”mellan industrins ”produktorienterade” kvalitetssträvan och produktionen 
av tjänster. I den senare försiggår det en direkt interaktion mellan kunden och 
tjänsteproducenten. Dels upplevs kvalitet subjektivt och behöver inte vara samma sak för 
två olika kunder, dels är kunden delaktig i produktionen av tjänsten och kan därför förändra 
den i leveransögonblicket.” (Friberg och Åslund 1998, s. 8). 

Ett synsätt som blivit mer och mer vanligt förekommande betecknar kvalitet som 

”fitness for purpose”, det vill säga att en service eller produkt fungerar som den är 

tänkt, att den uppfyller sitt syfte. Syftet för en produkt eller service ses här som 

bestämt av användaren av densamma. ”Quality in this sense is neither an isolated 

standard nor the highest standard; it is defined by the needs of the clientele of the 

individual institution” (Poll 1996, s. 11). Enligt standarden ISO 8402 är kvalitet ”the 

totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability 

to satisfy stated or implied needs” (i Poll 1996, s. 11-12). TQM (Total Quality 

Management) är en teori som haft stor påverkan på kvalitetsarbete på senare tid. 

Enligt ovan är synsättet präglat av kundorientering. I TQM utvidgas kundbegreppet 

till att även omfatta interna kunder för att kundtänkandet skall genomsyra hela 

organisationen och dess processer. Även kvalitetsbegreppet är utvidgat och skall 

omfatta en organisation som helhet snarare än en produkt. Vidare skall alla anställda 

vara involverade i kvalitetsarbetet som i huvudsak är av förebyggande snarare än 

kontrollerande karaktär. Det som huvudsakligen skiljer TQM från traditionell 

kvalitetssäkring är själva definitionen av kvalitet. Medan det traditionella synsättet 

använde en definition skapad av producenten av en produkt eller tjänst, så övergår 

kvalitet till att helt och hållet definieras av kunden och synsättet präglas av en total 

kundorientering. Således måste kvalitetsarbetet vara föränderligt och berett att helt 
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anpassa sig efter kundens önskemål på ett konsekvent sätt inom en organisation som 

helhet.  

Vad gäller bibliotekens kvalitetsarbete i dagsläget ser Gellerstam en 

övergripande tendens mot ett mer användarorienterat synsätt och menar att: 

Man kan tydligt se en utveckling från intresset för biblioteksinterna, ofta kvantitativt 
inriktade prestationsindikatorer till ett användarorienterat synsätt: kvalitet är det som 
kunden uppfattar som bra – eller över förväntan. Man kan också se en utveckling från att i 
kvalitetsmätningar fokusera på enstaka processer till att anlägga ett bredare strategiskt 
perspektiv. Kvalitetsmodellerna går från kvalitetssäkring till kvalitetsstyrning (Gellerstam 
2002, s. 51) 

Tidigare forskning 
Kvalitetskontrollerade ämnesportaler är ett relativt nytt fenomen och litteraturen som 

finns tillgänglig om dessa är i huvudsak praktiskt präglad och ofta utförd av personer 

involverade i projekt som syftar till att utveckla ämnesportaler. På svenska finns det 

en del forskning om kvalitet i bibliotekssammanhang, men såvitt jag kunnat avgöra 

finns mycket lite skrivet om kvalitetskontrollerade ämnesportaler och inte heller om 

kvalitet i detta sammanhang. BIBSAM ser det som sagt som ett prioriterat område 

för ansvarsbiblioteken att utveckla kvalitetsbedömda ämnesportaler. 1999 framlades 

en förstudie om Sveriges elektroniska forskningsbibliotek av BIBSAM, men som 

Jörgen Eriksson påpekar nämns här ämnesportaler konkret endast i en mening där 

det sägas att uppbyggnaden av ämnesportaler bör vila på ansvarsbiblioteken. 

(Eriksson 2000, s. 198) Däremot finns relativt mycket material skrivet på engelska, 

(även av svenska författare), särskilt inom och i anknytning till större projekt som 

DESIRE, IMesh eller brittiska ROADS för att bara nämna några exempel.  

Traugott Koch har vidare gjort en systematiserande översikt av 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler, samt tagit fram en definition för begreppet 

kvalitetskontrollerad ämnesportal. I sin översikt av kvalitetskontrollerade 

ämnesportaler utgår Koch mycket från undersökningen A Brief Survey of Quality 
Resource Discovery Systems av John Kirremuir som är en undersökning av 

inventerande karaktär av olika kvalitetskontrollerade portaler. Kirremuir säger inte 

uttryckligen att han bara undersökt ämnesportaler, men huvuddelen av de undersökta 

tjänsterna tillhör denna kategori. I Kirremuirs undersökning indikeras att många 

portaler i verkligheten har stora problem med uppdatering och återkontroll, någonting 

Koch benämner som ett kvalitetsproblem som ämnesportalerna inte vill skylta med: 

[there’s a] limited awareness of the problem and an unsatisfying resource re-checking 
cycle. Resources are often not even re-checked once a year and very few services claim a 
three or six months cycle (Koch 2000, s. 29).  
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Koch har också märkt en tendens till att ämnesportaler minimerar beskrivningen av 

resurser för slippa ändra så ofta. Även vad gäller uppdateringsfrekvens av samlingen 

när nya resurser tillkommer, m.a.o. gallring, ser Koch brister hos existerande portaler 

”There is not much evidence of an active weeding policy, that resources are removed 

when better ones are discovered” (Koch 2000, s. 29). Ett vikigt syfte med 

Kirremuirs undersökning var att undersöka hur verkligheten ser ut på området och 

han konstaterar bl.a. att vissa ämnesområden helt saknar kvalitetskontrollerade 

portaler, medan andra är överrepresenterade. Han påpekar också brist på 

användarvänlig design hos vissa, i övrigt högkvalitativa portaler, medan andra visar 

motsatt förhållande med bra design, men dålig kvalitet på metadata (Kirremuir, 1999, 

under rubriken ”Other conclusions”, 

http://www.rdn.ac.uk/publications/studies/survey/).  

Inom projektet DESIRE har flera grundliga utredningar gjorts i samband med att 

man producerat material på området, som inte bara kan sägas ha praktisk karaktär 

och med allmängiltighet för kvalitetskontrollerade ämnesportaler anknutna till eller 

utanför projektet. 1996 gjordes till exempel en genomgripande översikt av befintliga 

ämnesportalers kvalitetskriterier samt av kvalitetskriterier inom andra områden, bland 

annat inom industri och kommersiell verksamhet, med titeln Specification for 
resource description methods Part 2: Selection criteria for Quality Controlled 
Information Gateways. Syftet var bl a. att ta fram en modell för utvärdering av 

kvalitet hos ämnesportaler, samt att ta fram en utförlig lista på urvalskriterier som skall 

vara till hjälp för kvalitetskontrollerade ämnesportaler att utforma en urvalspolicy. 

Slutsatsen som dras av denna utredning har implikationer för hur kvalitet betraktas i 

sammanhanget kvalitetskontrollerade ämnesportaler:  

Quality is a diverse concept and has been applied to many things. In managemnet science 
it is applied to products, services and the process of management itself in TQM. With 
information, we are mostly concerned with product quality – ensuring that a product, 
whether it be a journal, electronic database or www page, fulfil an agreed set of criteria. 
Additionally, however, information providers might have some interest in service quality 
with its emphasis on the expectations and requirements of the customer or user and their 
fulfilment ( Hofman m. fl., 2001, s. 40 http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/quality/qu 
ality.pdf) 

Uppfattningen är alltså att information huvudsakligen är att betrakta som en produkt 

och att det är som sådan den skall kvalitetsbedömas. Kvalitet på tjänsten som sådan 

är underordnad, men kan även vara av intresse för ämnesportaler.  

Synen på information och kunskap är viktiga aspekter inom detta område. Frågan 

är om information kan betraktas fristående från en mottagare och om information 

överhuvudtaget kan sägas existera utan en mottagare. Brenda Dervin menar att 
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biblioteken och biblioteksforskningen inte frågar sig detta i tillräckligt hög grad, utan 

att ”The core assumption is that information exists independent of human action and 

that its value lies in describing reality” (Dervin 1977, s.20). Dervin menar att om 

ovannämnda antagande ligger till grund för utvärdering av biblioteksverksamhet 

riskeras användarna att glömmas bort: 

The assessment of library activities solely within the context of an information model 
results in assessments which focus on the collection, storage, retrieval, and dissemination 
in Information. Using such a model, there is a danger of reifying the existence of the library 
as a structure regardless of whether that structure and the activities included therein are 
meaningful to users and potential users (Dervin 1977, s. 29).  

Att kvalitetskontrollerade ämnesportaler kanske utgår för mycket från en traditionell 

biblioteksstruktur är någonting som antyds i viss litteratur på området. Ämnesportaler 

är till stor del biblioteksprodukter och delar många kännetecken med det traditionella 

biblioteket vad gäller informationshantering. Samtidigt verkar ämnesportalerna i en ny 

informationsmiljö, där bl.a. resurser är föränderliga och inte fysiskt ägs av biblioteket. 

I litteraturen om kvalitetskontrollerade ämnesportaler och om samlingar av 

internetresurser nämns många svårigheter. En stor källa till problem är själva webben 

och dess föränderlighet, oöverblickbarhet, storlek och kaos. Att bygga upp en 

fullständig samling av internetresurser är omöjligt i sig själv, eftersom det är omöjligt 

att veta vad som finns totalt sett. Vidare kan resurserna plötsligt försvinna eller ändra 

innehåll när de väl införlivats i samlingen. Samtidigt är de flesta överens om att 

”allmänna sökmotorer” är otillräckliga för att återvinna den ökande mängd 

vetenskapliga information som publiceras på internet. Kvalitetskontrollerade 

ämnesportaler gjorda av biblioteken ses som en möjlig lösning på problemen. Internet 

ses som ett problem, men också ett tillfälle för bibliotek och bibliotekarier att hävda 

sig:  

Distinctively, subject gateways draw upon the skills, practices and standards of the 
international library community and apply these to Internet-based information. /.../ 
librarians are ideally placed to play a major role in building Internet resource discovery 
services /.../ and subject gateways offer a means to do this. /.../ This is a time of upheaval 
for the library profession, as the Internet becomes a major medium in the information world. 
(Place 2000, s.52) 

I literaturen framkommer dock också problem med bibliotekens sätt att arbeta med 

ämnesportaler. Inom Danmarks elektroniske forskningsbibliotek (DEF) har man i 

samband med att man utvärderat arbetet med ämnesportaler försökt se hur arbetet 

skulle kunna vara mindre resurskrävande och Price (2001) ifrågasätter till exempel 

nyttan av långa och utförliga abstracts som beskriver resurserna när användaren själv 
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snabbt kan göra en bedömning om resursen är relevant genom att klicka fram 

resursen. Detta är ett exempel på att kvalitetskontrollerade ämnesportaler kanske 

bygger för mycket på en traditionell biblioteksmodell utan att dra nytta av 

teknikutvecklingen inom området. I en artikel författad av medarbetare i DEF pekas 

på hur otillfredsställande det är att portalerna ger så få träffar vid sökning (Stougård 

Thomsen, Steen Hansen och Bang 2001, s. 42). Till följd av att arbetet är så pass 

tids- och resurskrävande växer samlingen långsammare än man skulle önska och här 

funderar man på om inte automatisk genererade resurser också borde tas med vid en 

sökning för att undvika en ”0-hits” situation, som ses som otillfredsställande. 

Stougård Thomsen m. fl. funderar också på möjligheten att lägga tyngdpunkten på 

insatsen på danskt material för att förminska överlappningen mellan ämnesportaler.  

En undersökning gjord av Mackie och Burton (1999) har visat på lågt 

användande av ämnesportaler bland akademiker. Deras huvudsakliga förklaring är 

antingen att portalerna ännu inte hunnit bygga upp tillräckligt stora samlingar för att 

vara intressanta för användarna, eller att den låga användningsgraden beror på 

bristande marknadsföring för dessa tjänster. Samtidigt konstaterar de att de 

tillfrågade akademikerna inte alls hade samma reservationer mot allmänna sökmotorer 

som hjälpmedel som bibliotekarier och informationsspecialister och att man använde 

sökmotorer i ganska hög grad för att hitta information. Mackie och Burton ställer 

med anledning av detta frågan om inte informations-specialister är överdrivet 

bekymrade över problem som inte användarna säger sig ha och bestämmer vad 

användarna behöver:  

It might even be suggested that information professionals are deciding what's good for 
people, without consulting them about their needs and wishes. (Mackie och Burton 1999, s. 
334).  

Mackie och Burtons svar är att informationsspecialistens uppgift också skall vara att 

ge användarna de verktyg som är bäst för dem, även om användarna inte är 

medvetna om några problem med de verktyg de redan använder.  

I litteraturen om kvalitetskontrollerade ämnesportaler slogs jag av paradoxen att 

texterna utmärktes av att de talade mycket om kvalitet, men att de undersökningar 

som gjorts samtidigt nämnde relativt många problem och svårigheter med arbetet med 

ämnesportaler. Med anledning av detta tyckte jag att det vore intressant att 

undersöka vad de kvalitetskontrollerade ämnesportalerna menade med kvalitet och 

vilken syn de har på kvalitet och därmed på sig själva som fenomen.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Textanalys och tolkning 
Utifrån utgångspunkten att vi genom språket inte bara beskriver verkligheten, men 

också påverkar och skapar verkligheten är en analys av text och /eller språk ett 

möjligt verktyg för att undersöka dessa processer. En textanalys innehåller så gott 

som alltid en tolkning av texten, d.v.s. ett försök att uttyda textens mening och 

innebörd. Tolkningar av text kan ta mycket olika uttryck och ha varierande 

svårighetsgrad beroende på typ av analys och text. Bergström och Boréus utgår ifrån 

fem element vid den tolkningssituation som ingår i en samhällsvetenskaplig studie: 

texten, kontexten (inklusive den diskurs som texten ingår i), avsändaren, mottagaren 

och uttolkaren, det vill säga man själv som forskare eller student (Bergström och 

Boréus 2000, s. 25). Bergström och Boréus talar här om fyra olika 

tolkningsstrategier som skiljer sig från varandra genom att de inriktar sig på olika 

element i tolkningssituationen. Dessa strategier gäller antingen mottagaren, 

uttolkaren/forskaren, avsändaren eller den omgivande diskursen. I denna studie 

används den fjärde tolkningsstrategin, nämligen en tolkning av textens innebörd med 

fokus på den omgivande diskursen. I en sådan analys undersöks diskursen uttryckt i 

texters utsagor och språk och styrande föreställningar uppmärksammas (Bergström 

och Boréus 2000, s. 33). Skälet till att jag valt ett sådant angreppssätt kommer jag 

att redogöra för nedan. 

Diskursanalys 
För att kunna analysera kvalitet och kvalitetskontroll i sammanhanget 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler ville jag använda någon form av 
texttolkning/analys av de texter som kan bedömas vara inflytelserika för utvecklingen 

och situationen då det gäller ämnesportaler. Valet föll på att använda ett 

diskursanalytiskt angreppssätt. Att jag valde att använda mig av diskursanalys beror 

på att jag ville komma åt underliggande meningar i ett visst sammanhang. Genom en 

analys av texter som har inflytande över ett område och dess diskurs (tal och text) 

kan nya upptäckter göras i texten. Denna kan ha fler betydelser än den mest 
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uppenbara och genom att kritiskt granska texten och ifrågasätta det som ses som 

självklart kan underliggande strukturer och antaganden upptäckas och synliggöras. 

Genom att göra en diskursanalys av begreppet kvalitet i sammanhanget 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler hoppas jag bland annat få reda på vilken eller 

vilka betydelser begreppet ges och vilka attityder och föreställningar som omger 

begreppet. Min förståelse för diskursanalys som teori och metod utgår till största del 

från Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips bok Diskursanalys som teori 
och metod (2000). Här klargörs inledningsvis att det diskursanalytiska 

angreppssättet är "ett paket" som innehåller både teori och metod och metoden kan 

inte användas lösryckt från den teorin den vilar på: 

Paketet innehåller för det första filosofiska (ontologiska och epistemologiska)  premisser 
angående språkets roll i den sociala konstruktionen av världen; för det andra teoretiska 
modeller; för det tredje metodologiska riktlinjer för hur man griper sig an ett 
forskningsområde; och för det fjärde specifika tekniker för språkanalys. (Winther Jørgensen 
och Philips, 2000 s. 10) 

Nedan kommer jag att klargöra något om de premisser och teoretiska modeller som 

utgör utgångspunkten för en diskursanalys. Det bör här påpekas att diskursanalys 

dock inte utgör ett enhetligt begrepp och det finns ett flertal skolor med olika syn 

både vad gäller teori och metod. Dessa olika inriktningar har dock mycket 

gemensamt i och med att diskursanalysen utgör ett socialkonstruktionistiskt 

angreppssätt. Innebörden av detta sammanfattas av Vivien Burr i fyra premisser som 

är av stor vikt för ett diskursanalytiskt synsätt och som jag därför citerar så gott som i 

sin helhet: 

• En kritisk inställning till självklar kunskap  
Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. 
Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier - och vår kunskap 
och våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten "därute" utan en 
produkt av våra sätt att kategorisera världen. /.../  

• Historisk och kulturell specificitet 
Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på och kunskap om 
världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Därför är de sätt på vilka vi 
uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt specifika och 
kontingenta: Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de 
kan förändras med tiden. Diskursivt handlande är en form av socialt handlande 
som bidrar till att konstruera den sociala världen /.../att den sociala världen 
konstrueras socialt och diskursivt betyder att dess karaktär inte är bestämd av 
yttre förhållanden eller given på förhand /.../ 

• Samband mellan kunskap och sociala processer 
Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap 
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frambringas i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar 
och kämpar om vad som är sant och falskt. 

• Samband mellan kunskap och social handling 
I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och andra 
otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och 
den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala 
konsekvenser. (Burr citerad i Winther Jørgensen och Philips 2000, s.11-12) 

Fokus i ett diskursanalytiskt synsätt kan sägas vara hur världen skapas i diskurser. 

Eftersom det inte går att tala om ”sanning” i egentlig mening då alla verkar inom 

diskursernas ramar ligger tyngdpunkten istället på att kartlägga de processer där 

diskurser skapas och hur de ger intryck av att skapa ”sanningar” om verkligheten. 

Enligt den diskursteori som är uppbyggd av Laclau & Mouffe pågår en ständig kamp 

om vad tecknen (i språket) skall betyda och inga betydelser kan vara slutgiltigt 

fixerade även om vissa betydelser kan verka så fixerade att de förefaller vara de enda 

möjliga. En diskurs är en fixering av betydelse inom en viss domän: 

Diskursen etableras som en totalitet, där varje tecken är entydigt fastställt som moment 
genom relationerna till andra tecken (som ett fisknät), och det gör den genom att utesluta 
alla andra möjliga betydelser som tecknen kan ha och de andra möjliga sätt som de kan vara 
relaterade till varandra på. En diskurs är således en reducering av möjligheter. (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 33) 

Förutom diskurs, används en rad andra nyckelbegrepp i en diskursanalytiska 

sammanhang. Diskursordningen utgör ett större komplext sammanhang i form av ett 

socialt område eller en institution som kan rymma flera motsägelsefulla diskurser. 

Inom en diskurs kallas alla tecken för moment. Dessa får sin betydelse genom att 

skilja sig i förhållande till de andra momenten i en diskurs. Mångtydiga tecken kallas 

element och diskurserna strävar efter att göra dessa till moment. Flytande 
signifikanter är vidare element som flera olika diskurser strider om att ge mening 

och som i särskilt hög grad kan sägas vara mångtydiga. 

Diskursanalytiska termer och begrepp 
Nedan följer en förklaring av några diskursanalytiska begrepp som kommer att 

användas i uppsatsen. 

Diskurs: En mer entydig betydelsefixering, ett bestämt sätt att tolka världen. 

Fixeringen är dock tillfällig och kan aldrig sägas vara slutgiltigt fixerad  

Diskursordning: En komplex och motsägelsefull konfiguration av diskurser och 

genrer inom samma sociala område eller institution 
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Moment: Alla tecknen i en diskurs är moment, jfr. knutar i ett fisknät, dess 

betydelse fixeras genom att momenten skiljer sig på bestämda sätt. 

Element: Tecken som inte slutgiltigt fått sin mening fixerad, som är mångtydiga. 

Diskurser försöker göra element till moment genom att reducera dess mångtydighet 

till entydigheter.  
Nodalpunkt: Diskursen etableras genom att betydelse utkristalliseras kring några 

nodalpunkter. Dessa är priviligierade tecken kring vilka de andra tecknen ordnas och 

från vilket de får sin betydelse. Nodalpunkten är en kristalliseringspunkt i en enskild 

diskurs. 

Diskursivt fält: Möjligheter som diskurser utesluter, en reservoar av andra 

betydelser som ignoreras inom en viss diskurs 

Artikulation eller diskursiv händelse: Varje praktik som skapar en relation 

mellan elementen så att dessa förändras. 

Flytande signifikant: Element som i särsklit hög grad är öppna för tillskrivning 

av olika betydelser, tecken som olika diskurser försöker ge mening på just sitt sätt. 

Hänvisar till kampen om viktiga tecken som förs mellan olika diskurser. 
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Metod och källmaterial 

Diskursanalys som metod 
Som redan nämnts i teoriavsnittet är diskursanalys en metod som intimt hänger 

samman med en teori och filosofiska premisser eller synsätt på språkets roll i 

skapandet av verkligheten. Både teoretiskt och metodiskt finns det dock en mängd 

olika skolor och inriktningar som tillämpar vitt skilda metoder och teoretiska 

modeller. För min undersökning har jag tagit intryck av Winther Jørgensen och Philips 

förslag till ett integrerat perspektiv där de argumenterar för en kombination av 

diskursteori, kritisk diskursanalys, som den företräds av Fairclough, samt 

diskurspsykologi. Ram till undersökningen utgör här den så kallade diskursordningen. 

Fairclough definierar diskursordningen som ”en komplex och motsägelsefull 

konfiguration av diskurser och genrer inom samma sociala område eller institution” 

(Fairclough citerad i Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 134). För min 

undersökning skulle man kunna tala om en bibliotekets diskursordning, men också 

om en diskursordning som tillhör universitetet och den högre 

utbibldningen/vetenskapen. Inom den ram som diskursordningen utgör för 

undersökningen kan sedan de mer entydiga betydelsefixeringarna - diskurserna, 

identifieras inom området som sedan analyseras. På så vis avser jag undersöka 

huruvida det finns strider eller konflikter mellan olika diskurser inom 

diskursordningen, eller om det tvärtom råder enighet och kan konstateras att en 

diskurs dominerar, eller hur diskurserna fördelar sig inom området. Jag har inte valt 

att urskilja diskurser i förväg, någonting som jag bedömmer dels som svårt och som 

jag också menar skulle påverka läsningen av texterna för mycket. Istället har jag valt 

att ha som syfte att identifiera huvudsakliga diskurser i de undersökta texterna, 

någonting som sker under undersökningens gång. Diskursernas avgränsning kan efter 

det synsätt jag valt att utgå från för mitt arbete sägas avhängig av undersökningens 

syfte då det inte är förutbestämt vilka diskurser som finns representerade inom 

området. Winther Jørgensen & Philips föreslår att diskurs skall ses 

som ett analytiskt begrepp, alltså en storhet som man som forskare lägger över verkligheten 
för att skapa en ram för sin undersökning. Det betyder att frågan om avgränsning avgörs 
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strategiskt i förhållande till forskningens syfte, så att detta syfte bestämmer det "avstånd" 
man intar till materialet och därmed vad som kan behandlas som en entydig 
betydelsefixering. (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 137) 

När det gäller konkreta verktyg har jag tagit fasta på Winther Jørgensen & Philips 

förslag till integrerat perspektiv där de menar att Faircloughs metodiska 

tillvägagångssätt vid diskursanalys, det vill säga en systematisk lingvistisk analys ger 

goda förutsättningar analys och grundliga belägg för och dokumentation av 

påståenden om de undersökta texterna.  

Rent konkret är den använda metoden närläsning och lingvistisk analys. Texterna 

har lästs om upprepade gånger med stor noggrannhet utifrån ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv, där jag velat ifrågasätta det som i texten framstår som 

självklart. En möjlig nackdel med en sådan metod är att antalet texter (mängden text) 

som har kunnat undersökas har blivit ganska begränsat, särskilt som vissa texter i så 

hög grad är koncentrerade på det ämne (kvalitet) som skulle undersökas. Fördelen 

med metoden är dock att en noggrann lingvistisk analys i högre grad möjliggör att på 

ett åskådligt sätt underbygga resultaten med hjälp av exempel, i form av citat ur 

texten, och därigenom ges också större möjligheter att kunna dra slutsatser av detta 

och visa på konkreta resultat. 

Reflexivitet 
Eftersom metoden i praktiken utgörs av en tolkning är det omöjligt att undvika att 

den är subjektiv. I denna undersökning har jag så mycket som möjligt ansträngt mig 

för att vara objektiv och öppen för olika tolkningsmöjligheter, men medvetet eller 

omedvetet bär nog alla med sig ett ”bagage” som gör att en text eller situation tolkas 

på olika sätt av olika individer. Dras det social-konstruktionistiska synsättet till sin 

spets inställer sig en viktig fråga om forskarens roll: 

Om man accepterar att verkligheten är socialt skapad, att sanningar är diskursivt 
producerade effekter, och att subjekten är decentrerade, hur ska man då förhålla sig till den 
”sanning” man som forskarsubjekt producerar? Hur kan man argumentera för att ens egen 
representation av världen är bättre än alla möjliga andra representationer? Det är ett 
problem som är inbyggt i alla socialkonstruktionistiska angreppssätt (Winther Jørgensen & 
Philips 2000, s. 29). 

Om man skall vara helt konsekvent blir svaret att det inte går att hävda att den egna 

återspeglingen av verkligheten är bättre än någon annan, utan den är bara en version 

av ”sanningen”. Den socialkonstruktionistiska kunskapssynen skiljer sig från den 

positivisktiska synen på vetenskap och kunskap som någonting som objektivt och 

passivt avspeglar verkligheten. Som en konsekvens av detta synsätt är reflexivitet en 
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viktig aspekt i socialkonstruktionistisk forskning. Reflexivitet kan sägas vara att det 

förhållningssätt man har inför det undersökta även skall gälla inför den egna 

forskningen, alltså att man som forskare försöker bli medveten om sin egen roll i 

undersökningen. ”Överväganden om reflexivitet /.../[leder] till att forskaren även 

tänker på sin egen roll som forskare i arbetet, och att han eller hon motiverar de 

forskningsmässiga val som görs.” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 112). 

Det är mycket svårt att helt och hållet redovisa för den egna förförståelsen inför 

tolkningen av texterna, men jag skall ändå göra ett försök. Jag hade inte mycket 

förkunskap om kvalitetskontrollerade ämnesportaler, utan var nyfiken på utvecklingen 

och började titta närmare på dessa tjänster i och med själva uppsatsarbetet. Jag har 

viss erfarenhet av biblioteksarbete, från både folk- och forskningsbibliotek, främst från 

yttre tjänst i informations- och utlåningsdisk, vilket säkert präglat min förförståelse, 

tillsammans med mina studier i biblioteks- och informationsvetenskap. Kanske skulle 

man kunna säga att jag i någon mån har fått insyn i hur biblioteket används praktiskt i 

och med mitt arbete i yttre tjänst. Däremot har jag begränsad praktisk erfarenhet av 

inre biblioteksarbete. Jag har i detta arbete intagit en ganska kritisk inställning i och 

med det undersökningssätt jag använt. Detta utgår dock åtminstone inte medvetet från 

ett ställningstagande från mig personligen mot kvalitets-kontrollerade ämnesportaler 

som fenomen, utan jag har betraktat denna kritiska hållning som ett verktyg. För att 

försöka komma åt dolda och underförstådda meningar har jag medvetet velat vara 

ifrågasättande, så långt det går. Självklart har jag också påverkats av den litteratur som 

jag läst i samband med uppsatsarbetet, dels den redovisade, men det kan inte 

uteslutas att jag även påverkats av läst litteratur som jag sedan valt att inte ta med i 

själva uppsatsen.  

Eftersom det enligt den teori och metod jag valt att använda inte existerar några 

’sanningar’, så skall denna undersökning inte ses som något försök till att nå en 

slutgiltig sanning, utan den utgör en tolkning, av flera tänkbara sådana. 

Källmaterial och urval 
För att undersöka kvalitet i sammanhanget kvalitetskontrollerade ämnesportaler och 

dess omgivande diskurser har jag valt att analysera och tolka fyra texter som alla, på 

olika sätt, behandlar kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Jag valde att undersöka 

texter som har verksamma inom informations-/ biblioteksområdet som både primära 

mottagare och sändare, det vill säga texter skrivna av personer verksamma på 

området för en publik bestående av personer verksamma inom biblioteks- och 

informationsområdet. Detta eftersom jag ville undersöka hur begreppet används just 

inom en detta område. Tanken är också att det, genom att analysera flera texter inom 
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ett och samma område, skall medföra att det går att dra slutsatser med större giltighet 

och träffsäkerhet, om än inom ett mer begränsat område. De valda texterna är dock 

av olika form och karaktär, med förhoppningen att lättare kunna iaktta variationer 

och olikheter i diskursen och i den innebörd begreppet kvalitet ges i olika 

sammanhang. Inför urvalet av texter har jag haft i åtanke att texterna skulle vara vad 

Frohmann kallar ”serious speech acts”: ”These are not the speech acts performed in 

the course of everyday conversation, but rather those performed by institutionally 

priviliged speakers” (Frohmann 2001, under rubriken ”Discourse analysis as a 

research method in library and information science” www.fims.uwo.ca/people/fa 

culty/frohmann/LIS602/DSCRS.htm). Begreppet relaterar till den ursprungliga metod 

Foucault använde vid diskursanalys, där de texter som var värda att undersöka var 

de som var särskilt inflytelserika på sitt område. I den meningen är det tveksamt om 

alla de undersökta texterna kan sägas vara ’serious speech acts’, men Frohmann gör 

en vidare definition av begreppet och menar att  

”LIS[Library and Information Science]-talk is a set of serious speech acts. It is analogous to 
a dialect in which the nature of information, its users and its uses are more or less explicitly 
addressed. It is a species of talk in which conceptions about these things are at issue; it is 
talk for which the various positions that such conceptions might occupy in intellectual 
space make a difference” (Frohmann 2001, under rubriken ”Discourse 
analysis  as a research method in library and information science” www.fims.uwo.ca/peopl 
e/faculty/frohmann/LIS602/DSCRS.htm). 

Frohmann menar alltså att ”prat inom disciplinen biblioteks- och informations-

vetenskap” kan sägas vara ett exempel på ”serious speech acts”, eller ”allvarliga 

talhandlingar”: 

”[it is the]/.../talk of a specific academic and professional discipline /.../ issued from specific 
institutional sites by authorized speakers and distributed through specific institutional 
channels” (Frohmann 2001, under rubriken ”Discourse analysis as a 
research method in library and information science” www.fims.uwo.ca/people/faculty/fro 
hmann/LIS602/DSCRS.htm). 

Av de valda texterna är det främst de två första som kan sägas vara viktiga eller 

tongivande för utvecklingen inom området, eller ”serious speech acts” i Foucaults 

mening. Den första är en handbok i att bygga kvalitetskontrollerade ämnesportaler, 

som är framtaget av det omfattande EU-finansierade projektet DESIRE och den 

andra är Traugott Kochs definition av kvalitetskontrollerade ämnesportaler som 

publicerades i Online Information Review samt i olika versioner på internet. Kochs 

definition tycks vara mycket använd inom området och hänvisas mycket ofta till i 

texter om ämnesportaler, åtminstone i europeiska sammanhang. Vid urvalet av de 
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andra två texterna tyckte jag att det också var av intresse att undersöka texter som, 

även om de inte kan sägas vara inflytelserika på samma sätt, är intressanta eftersom 

de representerar två andra talsituationer och textformer som inte har samma uttalade 

syfte att vara normgivande och ”auktoritativa” som handboken resp. definitionen. 

Den tredje texten är ett konferensframförande och den fjärde en tidskriftsartikel som 

behandlar samarbete mellan kvalitetskontrollerade ämnesportaler inom det 

internationella nätverket IMesh. 
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Undersökningen 

Undersökningen redovisas här genom att var och en av de undersökta texterna 

diskuteras var för sig. För varje text finns tre underavdelningar: 

-Under rubriken Bakgrund och sammanhang redogörs för textens målgrupp, syfte 

och sammanhang. 
-Under rubriken Diskussion av texten diskuteras och tolkas textens innehåll. 

-Under rubriken Sammanfattande synpunkter sammanfattas och diskuteras varje 

text enligt vad som framkommit i diskussionen av texten. 

Härefter dras resultaten av läsningen av de individuella texterna samman och 

diskuteras i diskursanalytiska termer, varpå en slutdiskussion med återknytning till 

uppsatsens syfte görs.  

Text 1. DESIRE Information Gateways Handbook 

Bakgrund och sammanhang 

DESIRE står för Development of a European Service for Information on 
Research and Education och var ett projekt som pågick mellan åren 1996 och 2000 

inom ”the Telematics Applications Programme” (Telematics for research). Projektet 

finansierades till stor del av Europeiska unionens ”Fourth Framework Programme”. 

Projektet hade 23 samarbetsparter i åtta länder, från svensk sida har Netlab inom 

Lunds universitetsbibliotek varit medverkande i DESIRE och varit en av 

”leverantörerna” av de resultat som producerats inom DESIRE. Projektets syfte har 

varit att uppmuntra användandet av world wide web (www) inom den europeiska 

forskningsvärlden genom att råda bot på problem som idag hindrar ett effektivt 

utnyttjande:  

The aim of Desire is to solve the problems which currently hamper the use of the World 
Wide Web as a means of giving researchers access to research data. This is done by 
improving the technical infrastructure, by enhancing the users knowledge through training 
and by creating well-maintained collections of relevant research data. (Wierenga 2002, 
under rubriken ”Introduction” http://www.ariadne.ac.uk/issue5/desire/) 
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DESIRE Information Gateways Handbook publicerades 1999 och finns i sin 

helhet på nätet. Handboken är tänkt som ett hjälpmedel för ”bibliotek och andra 

organisationer som är intresserade av att sätta upp storskaliga informationsportaler på 

internet” (fritt översatt från Belcher 2002, under 

rubriken ”Executive Summary” http://www.desire.org/html/research/deliverable 

s/D3.4/D3.4-deliverable-report.htm). I förlängningen är handbokens syfte att genom 

att stödja utvecklingen av kvalitetskontrollerade ämnesportaler stödja forskare som 

söker efter högkvalitativ forskningsinformation på internet. Målet är också att genom 

att införa gemensamma standarder för tjänster runtom i Europa skapa ett nätverk 

över de nationella gränserna och därmed möjliggöra sökning i flera tjänster samtidigt.  

Textens målgrupp är alltså bibliotek eller andra organisationer som vill starta och 

bygga upp medelstora till större kvalitetskontrollerade ämnesportaler och vänder sig 

till anställda inom exempelvis universitetsbibliotek. Texten är också författad av 

samma kategori människor, varför texten kan sägas förutsätta en viss förförståelse för 

och praktisk erfarenhet av det diskuterade. Ett viktigt syfte med handboken är att 

försöka införa gemensamma standarder och påverka så att ämnesportaler i Europa 

följer samma riktlinjer, utvecklas åt samma håll, bl.a. för att underlätta samarbete 

portalerna emellan. Man skulle också kunna säga att textens syfte är utbildande, man 

vill utbilda personal inför uppbyggandet av nya ämnesportaler och textens avsändare 

har genom sin erfarenhet och kunnande en viss auktoritet på området.  

Diskussion av texten 

Bibliotek och kvalitet 
I kapitel 2.1 ”Quality selection: ensuring the quality of your collection” sägs 

inledningsvis att begreppet ämnesportal ibland kallas internets motsvarighet till ett 

bibliotek: ”Subject gateways are sometimes called the Internet equivalent of a library, 

and in terms of the selection process this is certainly true” (Belcher, 

m.fl.(red.), 2002, kap. 2.1 under rubriken ”Introduction” http://www.desire.org/ 

handbook/print4.html). Här görs direkt en koppling mellan bibliotek, urval och 

kvalitet, man vill associera till ett bibliotek vad gäller urvalet till samlingarna och 

underförstått står bibliotek för kvalitet när det gäller urval. Bibliotek betyder kvalitet 

eftersom bibliotekens urvalsprocess garanterar fokus och kvalitet på samlingarna. 

Användningen av katalogisering och metadata ses också som kvalitetsaspekter som 

härrör från biblioteket (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under rubriken 

”Introduction” http://www.desire.org/handbook/print4.html). Biblioteken tillskrivs 

också en objektiv roll, som tredje part, någonting som är särskilt viktigt eftersom 
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internetresurser som påpekas i texten inte publiceras på samma sätt som traditionellt 

tryckt material:  

In the traditional information environment human intermediaries, such as publishers and 
libraries filter and process information so that users can search catalogues and indexes of 
organised knowledge as opposed to raw data and disparate information (Belcher, m.fl. (red.) 
2002, kap 1.1 under rubriken ”The rationale behind information gateways” 
http://www.desire.org/handbook/print4.html).  

En del av arbetet som i vanliga fall delvis utförs av förlag i en traditionell 

”informationsmiljö” tar alltså biblioteket också på sig, genom att man filtrerar 

informationen. Bibliotekets oberoende påpekas också som en garant för kvalitet vad 

gäller skapandet av metadata:  

/.../metadata is created by a third party ie. an independent subject specialist or information 
professional, rather than the creator of the resource. This enables the quality control for 
which gateways are renowned (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.3 under 
rubriken ”The rationale behind information gateways” http://www.desire.org/handbook/ 
print4.html) 

Här får alltså biblioteket en delvis ny roll i och med det nya mediet.  

Selektivt urval och kvalitet 
Portalerna vill erbjuda sina användare "a quality controlled environment in which to 

search for information on the Internet", detta genom att bygga ”selective collections 

where every resource that the gateway points to has been carefully selected for its 

quality” (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap. 2.1 under rubriken ”Introduction” 

http://www.desire.org/handbook/print4.html). Här förknippas kvalitet med material 

som är speciellt utvalt, varje resurs har noggrannt valts ut för sin kvalitet. Det är med 

andra ord inte vad som helst som man hittar i portalerna, samlingen kännetecknas 

därmed i viss mån av exklusivitet. Gång på gång i texten betonas att samlingarna är 

selektiva och att de inte skall innehålla alla resurser utan endast de av högsta kvalitet. 

Detta betonas i jämförelse med allmänna sökmotorer på Internet och kan ses som en 

positionering gentemot sådana sökmetoder: ”Subject gateways do not aim to include 

every resource available on the Internet” (Belcher, m.fl. (red.) 2002, 

kap. 2.1 under rubriken ”What is a selection policy?” http://www.desire.org/han 

dbook/print4.html). Kvalitetskontrollerade ämnesportaler skall inte heller ta med allt 

som passar portalens ämnesområde, det är inte meningen att de skall göra det. 

Uppgiften är istället att visa vägen till de "bästa" resurserna:  
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Subject gateways do not generally aim to point to every Internet resource that falls within 
their subject area and scope /.../They are characterised by their quality control, aiming to 
point only to the best resources available for their subject area and audience. (Belcher, 
m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under rubriken ”What is  a selection policy?” http://www.desire. 
org/handbook/print4.html)  

Det selektiva urvalet gör att bara de bästa resurserna skall finnas med i samlingarna, 

däremot sägs ingenting konkret om vad som är bra eller bäst, för vem eller varför. 

Kvaliteten säkerställs av de uppsatta kvalitetskriterier portalen använder sig av, 

uppfyller en resurs inte dessa kvalitetskrav kan den inte tas med i samlingen: "The 

selection criteria outline the qualities that a resource must have to be included in the 

collection" (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under 

rubriken ”What is a selection policy?” http://www.desire.org/handbook/print4. 

html).  

Mänskligt urval och kvalitet 
I motsats till maskingenererade index på Internet utmärks kvalitetskontrollerade 

ämnesportaler av att människor gör urvalet och detta förknippas konsekvent med 

kvalitet i texten:  

Information gateways consciously emphasise the importance of skilled human involvement in 
the assessment and 'quality control' of their selected Internet resources. 
(Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under rubriken ”Introduction” http://www.desire.org/hand 
book/print4.html) 

Här betonas att urvalsprocessen kräver ”people making value judgements about 

internet resources and selecting only those resources that satisfy certain quality 

criteria” (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under rubriken ”Introduction” 

http://www.desire.org/handbook/print4.html). 

Människorna som skall göra urvalet är inte heller vilka som helst utan är ”oftast 

en bibliotekarie eller ämnesspecialist” vilket enligt texten är en följd av att urvalet är 

baserat på ”en bedömning av resursernas semantiska (betydelse-) innehåll”:  

Selection and evaluation of resources for a gateway is typically done by a librarian or 
subject specialist, reflecting the fact that selection is based on an evaluation of the 
semantic content of the resources. (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under rubriken 
”Introduction” http://www.desire.org/handbook/print4.html) 

Bibliotekarier och/eller ämnesspecialister kan alltså göra en värdering av 

betydelseinnehållet av en resurs, vilket ofta återkoms till i texten som något som i 

särskilt hög grad utgör kvalitet. Här tolkar jag det som att detta är en egenskap 
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bibliotekarier och ämnesspecialister har gentemot maskiner/robotar och inte 

gentemot andra människor, men klart är i alla fall att bibliotekarier och 

ämnesspecialister utmärker sig genom denna kunskap. 

Användarna och kvalitet 
I DESIRE Information Gateways Handbook ses användarnas behov som relevanta 

vid urval av resurser till samlingen, men också "resursernas inneboende egenskaper": 

Information gateways need to use a service-driven definition of quality, where resources 
are selected for their relevance to the user group as well as their inherent features 
(Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under rubriken ”Introduction” http://www.desire.org/ 
handbook/print4.html). 

Resurser väljs alltså ut på två grunder: efter deras relevans för användaren ”såväl som” 

efter ”inneboende egenskaper”. ”A service-driven definition” ger delvis signalen att 

tjänsten är det viktigaste att ha i åtanke vid urval av resurser, men ”inherent features” 

hos resursen tycks ändå spela lika stor roll, fristående från användarnas behov. I det 

kapitel som avhandlar urvalspolicy vidare-utvecklas denna uppdelning i ”scope 

policy”, som jag förstår som målgrupps- och omfattningspolicy och kvalitets- eller 

urvalskriterier: ”quality/selection criteria”, som är de två beståndsdelar en generell 

urvalspolicy består av. 

In an information environment, a selection policy defines the criteria used for selecting 
resources to add to a collection. It will typically outline the scope of the collection and the 
criteria used when new resources are selected for the collection. The scope policy relates to 
the needs of the target user group, while the selection criteria relate to the inherent features 
of the Internet resources. (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under rubriken ”What is a 
selection policy?” http://www.desire.org/handbook/print4.html). 

Samlingens omfattning (scope) rör alltså målgruppens behov enligt texten. Om 

målgrupps- och omfattningspolicyn görs följande påståenden:  

defines the boundaries of the collection /.../ a broad statement of the parameters of the 
collection /.../ what is and is not to be included in the catalogue /.../ will affect the first 
decisions made about the quality of the resources /.../ The scope criteria are the first filter 
through which the resources pass. They will tend to involve clear decisions; either a 
resource falls within the scope or it does not (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under 
rubriken ”What is a selection policy?” http://www.desire.org/handbook/print4.html). 

Rent konkret avses med denna policy vilket ämnesområde portalen skall täcka, 

vilken ”sorts” resurser den skall innehålla, här kan man också sätta ramar vad gäller 

språk, geografiskt område, eller ”andra relevanta parametrar för användargruppen”. 
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Målgrupps- eller omfattningspolicyn rör alltså den allra första (grova) bedömningen då 

det gäller om en resurs skall införlivas i samlingen eller ej; ”Those falling outside the 

scope will be rejected and the rest will have the quality criteria applied to them.” 

(Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 

2.1 under rubriken ”What is a selection policy?” http://www.desire.org/handboo 

k/print4.html). Därefter appliceras andra urvals-/kvalitetskriterier på resursen:, som 

alltså enligt texten inte berör användarna av resursen utan: ”selection criteria relate to 

the inherent features of the Internet resources” (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 

under rubriken ”What is a selection policy?” 

http://www.desire.org/handbook/print4.html). 

De resurser som faller utanför ramen refuseras, de andra, godkända resurserna, 

går vidare i processen för att testas gentemot kvalitetskriterierna. Här kopplas alltså 

användarna bestämt till kvalitet i bemärkelsen målgrupp och omfattning, men inte i 

bemärkelsen kvalitetskriterier. Resursernas egentliga kvalitet tycks vara någonting 

som bestäms efter det att resursens relevans för användaren har bedömts. Av detta 

borde rimligen också följa att en resurs kan bedömmas relevant för användaren, 

annars prövas inte resursen mot kriterierna, men ändå inte komma med i samlingen 

om den inte möter de kvalitetskriterier som har att göra med resursernas inneboende 

egenskaper. 

Handboken innehåller ett verktyg utvecklat inom projektet DESIRE för att skapa 

en ”scope policy”, dvs.målgrupp- och omfattningspolicy, vilket utgörs av en utförlig 

lista från vilken lämpliga kriterier kan väljas utifrån den individuella servicens behov. 

Kriterierna listas i form av frågor man skall ställa sig inför en potentiell ny resurs till 

samlingen. Listan är indelad i olika kategorier och undergrupper med frågor som kan 

vara lämpliga att ställa inom de olika kategorierna listas. Den första punkten i de 

flesta kategorier innehåller en fråga som lyder ”What/which (kategorins benämning) is 

appropriate/acceptable for the target audience?”, och man går sedan vidare och 

ställer detaljfrågor som redan tycks givna och därmed inte utgår från användarna. 

Ordvalet - appropriate och acceptable - passande och acceptabel istället för needed 

wanted etc. ger inte omedelbart intrycket av att målgruppen kommer att tillfrågas om 

vad de vill ha utan att en bedömning skall göras av vad som passar dem. Passande, 

acceptabel ger intryck av att detta är någonting objektivt, som om det är givet.  

Kvalitet och kvalitetskriterier 
Efter det att ovannämnda kriterier prövas på gatewaynivå skall man sedan gå vidare till 

att betrakta varje individuell resurs noggrannare - det är på denna nivå som 

"kvalitetskriterier" kommer in. Eftersom ordet kvalitetskriterier kommer in här, på 

resursnivå är mitt intryck att ”scope”, d. v. s omfattning och målgrupp, inte riktigt har 
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lika mycket med kvalitet att göra och att detta i högre grad tycks utgöra kvalitet, är 

mer den riktiga kvalitetstesten, mer detaljerat: ”Once you have defined the scope of 

your gateway, you will need to outline the level of quality that is acceptable within 

each individual resource” (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under rubriken 

”Developing a selection policy for your gateway” 

http://www.desire.org/handbook/print4.html). Här ges en lista på möjliga 

kvalitetskriterier som är kortfattad och kryptisk - enstaka ord, fraser, läsaren 

hänvisas för utförligare redogörelse till Internet Detective (en nätresurs som är 

framtagen av DESIRE), men här ges också en generell förklaring till vad en 

internetresurs av hög kvalitet är:  

What constitutes a 'high quality' Internet resource? The definition of quality used here has 
been drawn from the commercial sector, where quality is seen to be closely related to 
customer satisfaction and to developing systems of continuous improvement. In the 
context of a subject gateway, the quality of a resource will depend on the users of the 
service, and the nature of the service, as well as the internal features of the resource itself. 
We suggest that for information gateways 'a high quality Internet resource is one that 
meets the information needs of the user'. (Belcher, m.fl. (red.) 2002, kap 2.1 under 
rubriken ” Guidelines for selecting and evaluating Internet resources” http://www.desire. 
org/handbook/print4.html) 

Här sägs att man tagit definitionen av kvalitet från den kommersiella sektorn och att 

kvalitet är nära förknippat med användartillfredsställelse. Detta upplever jag som 

något motsägelsefullt i enlighet med ovannämnda resonemang, där man gör 

uppdelningen i att kvalitet har att göra dels med användarens tillfredsställelse, men 

också resursens ”inneboende egenskaper” som någonting fristående. De är två skilda 

saker att tänka på och de tycks väga lika tungt – ”as much as”.  

Sammanfattande synpunkter 

När man i texten talar om kvalitet i sammanhanget kvalitetskontrollerade 

ämnesportaler syftas ofta till egenskaper som kan förknippas med ett traditionellt 

bibliotek. Resurserna är manuellt utvalda, till skillnad från automatiskt genererade 

länklistor som annars är vanligt förekommande på internet. Vidare är det viktigt att 

resurserna är utvalda av bibliotekarier eller ämnesexperter. Urvalet är selektivt och 

man syftar inte till att införliva allt befintligt material inom ett ämnesområde, utan 

endast det bästa. Vad gäller kvalitet på resursnivå skall urvalspolicy och 

kvalitetskriterier garantera kvalitet hos en resurs. I texten sägs att dess definition av 

en god resurs eller en kvalitetsresurs är servicebetonad och att en bra resurs är en 

resurs som uppfyller användarnas krav. Samtidigt sägs att urvalspolicyn berör 

användarnas behov, medan kvalitetskriterierna rör resursens ”inneboende 
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egenskaper”. Trots att texten menar att man använder sig av en serviceinriktad 

kvalitetsdefinition så tycks vissa egenskaper hos resursen avgöra om en resurs är av 

hög kvalitet, oavsett användarbehov. Det tycks vara en objektiv sanning att vissa 

egenskaper hos en informationsresurs tyder på att den är av hög kvalitet. 

Text 2. Quality-controlled Subject Gateways: Definitions, 
Typologies, Empirical Overview av Traugott Koch  

Bakgrund och sammanhang 

Texten är publicerad i Online Information Review – i ett temanummer om 

ämnesportaler. Texten finns också i olika versioner på Internet.Texten består delvis av 

en definition som är mycket allmänt använd inom området och som nästan alltid 

hänvisas till åtminstone i den europeiska litteraturen om kvalitetskontrollerade 

ämnesportaler. Den elektroniska versionen är också ofta länkad till från sidor om 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler på internet. Syftet sägs i texten vara att fylla ett 

behov; de senaste årens utveckling med gemensamma projekt på området med 

medverkande parter från många olika områden har lett till begreppsförvirring. Syftet är 

att försöka stadga begreppen subject gateway, eller ämnesportal, samt begreppet 

quality-controlled subject gateway, eller kvalitetskontrollerad ämnesportal, 

eftersom benämningarna inte är etablerade och eftersom tjänsterna än så länge är 

ganska få. Ett problem är enligt Koch att det finns exempel på att sådana tjänster inte 

ses som samma typ av internettjänster även om de i själva verket är det. (Koch 

2000, s.24) Ett annat uttalat syfte är att inbjuda till en utveckling av nya 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler (Koch 2000, s. 32). Koch påpekar 

inledningsvis svårigheterna med att göra en definition och menar att texten skall 

betraktas som ”ett första försök” till en sådan. Texten har dock i praktiken kommit 

att användas som en defintion i flera sammanhang och kan därför sägas ha stort 

inflytande på området.  

Online Information Review är en tidskrift som riktar sig till bibliotekarier och 

informationsexperter och har ”informationsåtervinning på internet” som huvudämne. 

Diskussion av texten 

Kvalitet och systematisk informationsåtervinning genom resursbeskrivning och 
ämnesstruktur 

Efter en kort introduktion inleder Koch med att definiera det vidare begreppet 

subject gateway för att sedan gå vidare till att beskriva vad quality-controlled 



 32

subject gateway, eller kvalitetskontrollerade ämnesportaler är. Begreppet ”Subject 

gateway” är vidare definierat och Kochs ”första försök till en definition” av en sådan 

lyder: 

Subject gateways are Internet-services which support systematic resource discovery. They 
provide links to resources (documents, objects, sites or services), predominantly accessible 
via the Internet. The service is based on resource description. Browsing access to the 
resources via a subject structure is an important feature. (Koch 2000, s.24-25) 

I definitionen nämns inte ordet kvalitet, men i efterkommande stycke förstås ändå att 

även denna definition av ämnesportaler i vidaste mening inbegriper en viss kvalitet 

eller kvalitetsbedömning. Koch påpekar här nämligen att exempelvis 

bibliotekskataloger tillgängliga på nätet (innehållande internet-resurser) ”trots sin höga 

nivå av kvalitetskontroll” inte kan anses utgöra ämnesportaler (subject gateways). 

Därmed innehåller definitionen delar som underförstått pekar på kvalitet. Här avses 

förmodligen att ett visst mått av kvalitetsbedömning finns även i ”subject gateways” 

som en följd av det faktum att dessa stöder en systematisk informationsåtervinning, 

att servicen baseras på resursbeskrivning och att de möjliggör bläddring i en 

ämnesstruktur.  

Kvalitet och ”kvalitetsförbättrande processer”  
Eftersom Koch med texten vill skilja på å ena sidan länklistor med minimal 

resursbeskrivning och grunda ämnesstrukturer och ”subject services with high 

standards for quality-control and with rich description and structure, here called 

quality-controlled subject gateways” (Koch 2000, s.25) går han vidare till att 

definiera den senare termen i sju punkter10. 

Koch talar här om olika kvalitetsnivåer och påpekar att de tjänster som finns idag 

alla använder någon form av kvalitetsförhöjande åtgärder (quality-enhancing 

processes), dessa varierar dock från de som använder sig av en enda kvalitetsåtgärd 

till de som i sina tjänster optimerar alla möjliga kvalitetsaspekter. Här är osäkert om 

Koch avser de egna punkterna när han talar om kvalitetsåtgärder eller om han menar 

alla överhuvudtaget förekommande kvalitetsförhöjande åtgärder och vilka dessa i så 

fall är. Definitionen handlar underförstått om vad kvalitet är eftersom 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler här särskiljs från termen ämnesportaler. 
Skillnaden ligger just i kvalitetskontroll. 

 
10 Dessa punkter är citerade i sin helhet ovan i kapitlet ”Begreppet kvalitetskontrollerade 
Ämnesportaler”, s.7. 
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Kvalitet och mänskligt arbete  
Punkt ett i Kochs definition säger att: ”considerable manual creation or intervention 

efforts will be applied” (Koch 2000, s.25) – att arbetet görs manuellt, av människor 

utmärker en kvalitetskontrollerad ämesportal. Att dessa människor är informations- 

och/eller ämnesspecialister sägs vidare vara viktigt för urvalet och 

innehållsbeskrivningen av resurserna. Koch säger att det är svårt att nå hög kvalitet 

genom automatiserade metoder för att skapa metadata, ”some manual evaluation is 

necessary”. Det skall också vara flera personer; en person kan inte erbjuda denna 

kvalitet – ”It is hardly imaginable that many of these quality features can be offered in 

a sustainable way by a single individual” (Koch 2000 s. 26).  

Kvalitet och publicerade urvalskriterier som strävar efter fullständighet och 
balans i samlingen 

I Kochs andra punkt sägs att ”a policy based on published selection criteria focusing 

on the quality of the resources to be included would be beneficial” (Koch 2000 

s.25), detta tycks inte vara ett absolut krav, utan någonting som är bra om det finns. 

Dessa kriterier är resultatet av en ”intellektuell process” och kvalitetsportaler skall 

genom denna policy sträva efter att vara fullständiga och balanserade – exempelvis 

ämnesmässigt, geografiskt. (Koch 2000, s.25) Detta är dock någonting som Koch 

senare i texten medger är problematiskt i praktiken:  

The level of completeness and balance the services are capable of reaching with regard to 
their regional and subject coverage is largely unknown. This is generally very hard to judge 
and no obvious methods are available. It is even harder to do when the gateways do not 
display a rather deep subject/browsing structure. (Koch 2000, s.29) 

Möjligen kommer det sig av detta faktum att Koch använder sig av den inte så 

förpliktigande formuleringen ”would be beneficial” i denna punkt. 

Kvalitet och en policy för underhåll av samlingen 
Policy för underhåll av samlingen utgör ämnet för Punkt tre i Kochs definition. En 

sådan policy för underhåll av samlingen bör garantera dess giltighet eller gångbarhet, 

genom regelbunden kontroll av samlingens poster efter ändringar i innehåll, 

uppdateringar, kontroll av länkar och gallring. Enligt Koch är en miniminivå avseende 

underhåll att det sker 1) regelbunden kontroll av länkar 2) kontroll av att 

beskrivningen fortfarande stämmer.  
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Kvalitet och resursbeskrivningar 
Resursbeskrivningarna i en kvalitetsportal skall vara synliga och officiella och ha rika 

”kvalitetsmetadata” på individuell resursnivå. Något som skiljer den enklare varianten 

ämnesportal och den kvalitetskontrollerade ämnesportalen är att den förstnämnda 

visserligen baseras på resursbeskrivning, men till skillnad mot hos 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler behöver dessa inte synas. Därmed är detta en 

kvalitetsaspekt – synliga, visade resursbeskrivningar. Resursbeskrivningarna skall 

förutom att vara synliga också innehålla rikliga ”kvalitetsmetadata” på individuell 

resursnivå, följa en godkänd metadatastandard och använda sig av en formaliserad, 

konsekvent nivå och stil på beskrivningarna (vad gäller exempelvis abstract och 

ämnesord). 

Kvalitet och ämnesstruktur  
”Ämnesingång”, som ges genom att använda djupa klassifikationsstrukturer i 

browsing/ämnesstrukturer, är enligt Koch något av det allra viktigaste för en 

kvalitetskontrollerad ämnesportal: ”the use of deeper levels of classification for the 

subject/browsing structure of the service is one of the most important criteria for a 

quality-controlled subject gateway” (Koch 2000, s.25). Även användning av 

nyckelord eller kontrollerade ordlistor (ämnesordlistor eller thesauri) för 

ämnesindexering och tillgång till en mer eller mindre integrerad sök- och 

bläddringsmöjlighet kännetecknar en kvalitetsportal (Koch 2000, s.25). Miniminivån 

är här en djup nivå av ämneskategorier för att möjliggöra browsing och/eller 

okontrollerade nyckelord för att underlätta sökning. En djupare 

klassifikationsstruktur ger en bättre kvalitet på ämnesingången till samlingen, 

tillsammans med användandet av en kontrollerad ämnesordlista. Den allra högsta 

kvaliteten nås, enligt Koch, genom att använda både beteckningar från en thesaurus 

och ett djupgående etablerat ”biblioteksklassifikationssystem” och helst integrerat: 

”In the best of cases, it is done in an integrated way”.(Koch 2000, s.30) 

Kvalitet och användandet av standarder för att möjliggöra interoperabilitet 
med andra tjänster 

Användandet av standarder är enligt Koch viktiga för en kvalitetskontrollerad 

ämnesportal eftersom det kan möjliggöra interoperabilitet med andra tjänster; 

”Protocols, query languages and record syntaxes, metadata schemata, subject 

classification and cataloguing rules are the main areas where interoperability and 

standard solutions are required” (Koch 2000, s.32). Målet är att möjliggöra 

samsökning och ”sambläddring” i olika portaler, oavsett språk och typ av tjänst. Här 

konstaterar Koch att samsökning finns och används av flera tjänster idag, medan 
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”sambläddring” (cross-browsing) tycks vara ett mer avlägset mål som är svårare att 

genomföra. Samarbete mellan ämnesportaler är också i sig ett tecken på kvalitet 

(Koch 2000, s. 27). 

Kvalitet och ”extra egenskaper” som bidrar till värdet på tjänsten 
Som sista punkt gör Koch den ganska vaga påståendet att ”value-adding features 

contribute to the quality too”. Koch preciserar visserligen påståendet något med att 

säga ”e.g. regarding display and usage features”. (Koch 2000, s.26) Frågan är om 

det är så vagt beskrivet därför att detta inte är så viktigt eller för att det är svårt att 

beskriva vad som menas. Senare i texten säger Koch att ”Added value features are 

not a necessary element of quality-controlled subject gateways” (Koch, 2000 s. 31) 

Koch fortsätter:  

Such features are very typical for commercial products and search services or portals. They 
certainly appear in subject gateways too, where they focus on improved subject access 
and gateway funcionality. (Koch 2000, s. 31) 

Koch listar därefter exempel på vad det kan röra sig om: 

Local document storage and archives, mirrors of remote gateways, large specialized 
databases in the subject area, bibliographies, directories, reference sections or services, 
fulltext access to documents, community creating efforts such as discussion lists, links to 
experts, events calenders, news, bookshops or job indexes are only a few of the examples 
of added-value features. (Koch 2000, s.31) 

En ”extra egenskap” som Koch tycker är speciellt användbar är tillhanda-hållandet 

av ett robotgenererat index till resurser inom ämnesområdet. 

Övriga kommentarer 
I sin kommentar till definitionen konstaterar Koch att kriterierna täcker 

kvalitetskontroll på både individuell resursnivå och tjänstnivå. Koch jämför hur andra 

tjänster klarar sig sett till kriterierna och finner att punkt 1,2 och 4 (manual creation, 
collection development och resource description/metadata) är svaga punkter för 

”kataloger” som Yahoo, medan punkt 2,3,5 och 7 (collection development, 
collection management, subject access och value-adding features) brister hos 

privata länklistor och visar därmed på vilket sätt kvalitetskontrollerade ämnesportaler 

utmärker sig gentemot dessa genom sin kvalitet. 

I kapitlet ”typologies” använder sig Koch av Kirremuirs undersökning och 

omnämner att denne förutom kvalitet använde andra ”praktiska begränsningar” vid 

urvalet av undersökta ämnesportaler – bl.a. att de måste innehålla ett visst antal (ett 
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hundratal) resurser. Följaktligen torde Koch mena att det antal resurser en portal 

innehåller inte är förknippat med portalens kvalitet. Det verkar dock otroligt att Koch 

verkligen menar att detta skulle vara irrelevant på tjänstnivå, kanske är formuleringen 

ett resultat av att texten överhuvudtaget ger intryck av att fokusera på kvalitet på 

individuell resursnivå. Detta menar jag bland annat därför att användaren knappast 

nämns i texten och därför att de standarder och specifikationer som ges i definitionen 

mer är av karaktären kvalitetssäkring på resursnivå. Därmed inte sagt att definitionen 

inte syftar till att användaren skall dra nytta av dess resultat, utan bara att användaren 

inte utgör utgångspunkten i huvuddelen av resonemanget. Koch definierar inte i texten 

vad som avses med kvalitet, vilket kanske är lite förvånande, med tanke på att 

definitionen rör kvalitetskontrollerade ämnesportaler – tjänster som utmärker sig 

genom just sin kvalitet. 

Sammanfattande synpunkter 

I Kochs definition av kvalitetskontrollerade ämnesportaler ställs flera punkter eller 

kvalitetsåtgärder upp som gör att en ämnesportal kan betecknas som 

kvalitetskontrollerad. Mitt intryck är att kraven är relativt precisa och utförliga. 

Kraven går in på exakta åtgärder och ger därmed ett intryck av att kvalitet åstadkoms 

genom att följa dessa krav. Detta upplever jag som en följd av att kvaliteten 

fokuseras på individuell resursnivå. Användaren nämns inte så mycket i texten och 

kvalitet på tjänsten tycks i någon mån underordnad kvaliteten på resurserna och de 

processer som tillämpas på dessa. Kvalitet tycks inte i texten vara det svårdefinierade, 

subjektiva och ”luddiga” begrepp det ofta talas om, utan någonting objektivt, som 

genom vissa åtgärder uppnås. Indirekt kan kanske sägas att en syn på kvalitet som 

någonting subjektivt också finns med i texten i och med dess tyngdpunkt på mänskligt 

urval och bedömning i kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Härigenom förmedlas 

bilden av att kvalitetsbedömning, särskilt vad gäller textinnehåll är alltför komplext för 

att kunna utföras av en maskin eller robot.  

Ingenstans i texten definieras eller problematiseras begreppet kvalitet, något man 

kanske skulle kunna förvänta sig, eftersom texten i sig vill ge en definition av ett 

begrepp som särskiljer sig från andra, liknande tjänster, genom just 

”kvalitetskontroll”. 

Som kvalitetsindikatorer nämns i texten bl.a. utförliga, synliga resurs-

beskrivningar, användande av klassifikationssystem, manuellt beskrivna resurser och 

användandet av standarder. Arbetet kräver bibliotekarier och/eller ämnesexperter 

och kan inte utföras av en enda individ. Användandet av djupa 

klassifikationsstrukturer i browsing/ämnesstrukturen är enligt Koch ”något av det 

viktigaste för en kvalitetskontrollerad ämnesportal”.  
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Den mängd resurser en kvalitetskontrollerad ämnesportal innehåller tycks Koch 

mena är mer eller mindre irrelevant för dess kvalitet, då han hänvisar till detta som en 

praktisk regel och inte tar med denna faktor i sin definition eller på annat sätt i texten. 

Min förmodan är dock inte att Koch verkligen menar att mängden resurser är 

irrelevant för en tjänsts kvalitet, utan att utgångspunkten i texten snarare är kvalitet på 

resursnivå än på tjänst-/servicenivå. Visserligen har många av kvalitetsåtgärderna stor 

betydelse för tjänsten, men detta framkommer endast indirekt i texten. Användandet 

av klassifikationssystem möjliggör exempelvis browsing för användaren, men 

slutanvändaren nämns mycket sällan i texten och utgångspunkten tycks genomgående 

vara resursen eller samlingen. Texten hänvisar så gott som aldrig direkt till användaren 

och när målgrupp eller användare ändå nämns är det inte i samband med kvalitet. 

Kvalitetsåtgärder sägs leda till diverse goda egenskaper i en service som det indirekt 

kan förstås är bra för användarna, men hur och varför detta är bra beskrivs inte. 

Text 3. Internet '98, Seminarrapport, Subject Based 
Information Gateways - An Introduction av Anna 
Brümmer 

Bakgrund och sammanhang 

Internet’98 var den första i en rad årligt återkommande konferenser arrangerade av 

Danmarks Biblioteksskola om utvecklingen på Internet. Varje år avhandlas ett visst 

tema och 1998 var temat informationssökning på internet. Årligen återkommande 

teman är internets status och framtidsvisioner. Målgruppen är personer verksamma 

inom biblioteksvärlden i Danmark och internationellt. Det aktuella förderaget hölls av 

Anna Brümmer som arbetar vid NetLab vid Lunds Universitetsbibliotek och med 

bl.a. DESIRE-projektet. Syftet kan här sägas vara att propagera för 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler och berätta om DESIREs arbete. Eftersom 

formen är ett muntligt föredrag har det en mindre formell karaktär och ger större 

möjlighet att ”ta ut svängarna” och vara retorisk i argumentationen. Jag har dock 

endast tagit del av texten i dess skriftliga form. 

Diskussion av texten 

Inledningen till Brümmers föredrag har som rubrik den retoriska frågan ”In the 

beginning there was chaos?”. Denna fråga i form av alludering på skapelseberättelsen 

i grekisk mytologi har en parallell i den sista rubriken ”Then we saw that this was 

good...”, som också alluderar på skapelsemyten, denna gång i bibeln. Här förmedlas 

bilden av att någonting fantastiskt har skapats, nämligen kvalitetskontrollerade 
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ämnesportaler. Under den inledande rubriken ges en bakgrund till utvecklingen med 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Först målas en bild upp av vad användarna vill 

ha, nämligen: 

a simple and fast way of finding useful resources /.../ to be able to find resources of a high 
quality without having to spend lots of time browsing /.../ platform independent services 
containing only high quality resources which are easily located and accessed (Brümmer 
2001, under rubriken ”In the beginning there was chaos?” http://ix.db.dk/inettema/rappor 
t98/03_ab.htm) 

Kvalitet och lättåtkomliga användbara resurser  
Att det är enkelt, lätt och snabbt sätt att hitta resurser som är användbara är ett 

tecken på hög kvalitet i det här sammanhanget, att det skall vara enkelt är särskilt 

markerat, liksom att tjänsterna skall vara oberoende av plattform. Brümmer menar 

att kraven är en följd av missnöje med internet:  

[for the users] the first euphoric experiences of the World Wide Web (WWW) have faded 
away, or turned into an ever growing irritation over the fact that the many hours spent on 
browsing and searching do not lead to anything of use to their professional life. /../ These 
people are normal users who believed the visionaries telling the myth of the Internet 
as an immense library with useful information in almost every thinkable field, 
especially research. They end up feeling cheated and, as they lack awareness of the 
range and number of resources available to them, remain with the feeling of not 
having found even after hours of browsing the most appropriate resources. /../ The 
new information dissemination technology is often described with one word: chaos. 
(Brümmer 2001, under rubriken ”In the beginning there was chaos?” 
http://ix.db.dk/inettema/rapport98/03_ab.htm)  

Internet är överskattat, kaotiskt och tar mycket tid och användarna hittar trots 

mycket bläddrande ingenting av värde. Detta leder till att de tror att det inte heller 

finns någon användbar information på internet, trots att den underförstått finns där. Här 

för Brümmer in biblioteken i sin argumentation, som en tänkbar lösning på problemet. 

Kvalitet och bibliotek 
Här likställs kvalitet med vad som skall ingå i samlingen, alltså urvalet. Biblioteket gör 

det också lättare för användarna att hitta informationen, man organiserar och 

strukturerar. Biblioteken är bra på detta eftersom biblioteken har detta som 

traditionellt uppdrag. ”I hundratals år” har biblioteken arbetat med sådana frågor och 

har därmed kunskaper för att strukturera information:  

The traditional mission of libraries is to organise information and make it easier for the 
users to retrieve. This tradition of structuring information has, for centuries, dealt with 
issues  like:  
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• scope – who is our user and what services should we provide him/her 

• quality - what should be included in the collections  

• cataloguing – how should the resource be described in order to be found 
again  

• collection management - what is still useful, what should be weeded out  

These issues are the foundation of traditional library skills and now they are challenged to 
adapt to the explosively growing Internet society. (Brümmer 2001, under rubriken ”In the 
beginning there was chaos?” http://ix.db.dk/inettema/rapport98/03_ab.htm) 

Denna kunskap som biblioteken av tradition besitter leder till att man vet ”vad som 

finns” - jfr. användarnas omedvetenhet om bredd och utbud av resurser på internet 

som leder till att användarna känner sig lurade av ”visionärer”. 

I sammanhanget förknippas kvalitet med ordning och motsatsen är det kaos som 

råder och ordning, och därmed kvalitet, åstadkoms av biblioteken.  

Kvalitet och manuell resursbeskrivning 
Liksom de två föregående texterna gör Brümmer en koppling mellan manuellt, 

mänskligt arbete med informationsåtervinning och kvalitet. Arbetssättet har nackdelen 

att det är långsamt och tidskrävande, men fördelen i att det leder till rikliga 

resursbeskrivningar som i sin tur kännetecknar kvalitet. Katalogisering och indexering 

leder fram till en databas som är sök- och ”bläddringsbar”, också det ett mått på 

kvalitet. Arbetet med resursbeskrivning utförs av bibliotekarier eller 

ämnesspecialister vilket säkrar kvaliteten på samlingen och resurs-beskrivningarna. 

Kvalitet och riklig resursbeskrivning 
Rikliga beskrivningar av resurserna – det vill säga att resurserna är katalogiserade 

och indexerade i en sök-och blädderbar databas innebär kvalitet då det leder till att 

informationen är lättare och snabbare att hitta för användaren. Posterna skall innehålla 

’passande’ metadata, som exempel ges titel, URL, keywords, och abstract. 

Brümmer poängterar särskilt vikten av ett abstract som är en kort precis beskrivning 

av resursens innehåll. Att ett abstract är så viktigt beror på att sökningar i 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler utförs på de element som finns i databasen 

(abstract, titel, nyckelord) och inte på texten, inga sökningar kan nämligen göras på 

fulltextinnehållet av en resurs.  
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Kvalitet och användandet av (ett etablerat) klassifikationssystem 
Fördelen med klassifikationssystem är enligt Brümmer först och främst att det leder 

till att samlingen är bläddringsbar. Brümmer säger att ett klassifikationssystem skulle 

tyckas vara det naturliga valet för att låta användaren bläddra sig fram i strukturen, 

men att ämnesordssystem föredragits under en längre period i biblioteksvärlden. 

Nyttan med traditionella klassifikationssystem ifrågasattes också inom datavärlden i 

och med utvecklingen av programvara för fulltextindexering av information. Eftersom 

ämnesordssökningar på internet gav massor av irrelevant information insåg man dock 

värdet av hierarkiska listor: ”The production of hierarchial browsing tools sometimes 

led to the adoption of library classification schemes to provide subject hierarchy” 

(Brümmer 2001, under rubriken ”Classification” 

http://ix.db.dk/inettema/rapport98/03_ab.htm), i texten nämns Yahoo, med sin egna 

version av ett klassifikationssystem som ett exempel. Fördelarna med att använda sig 

av ett etablerat klassifikationssystem är enligt Brümmer (fritt översatt): 

• Att det möjliggör browsing (bläddring) – detta är särskilt bra för oerfarna 

användare eller för de som inte känner till ämnet så väl vad gäller struktur och 

terminologi. Klassificeringsbeteckningarna behöver inte synas, eftersom de 

kan förvirra. 

• För att kunna bredda och snäva in sökningar. Filtrering, möjligheten till sökning 

av en viss del av samlingen minskar irrelevans i träffar. 

• Sammanhang - exempelvis att man delvis slipper problemet med homonymer - 

ord som stavas lika men betyder olika saker. 

• Potentiell mångspråkig tillgång till samlingen utan att samlingen behöver ändras 

• Avdelning och manipulation av en databas 

• Kan möjliggöra förbättrad sökning i flera databaser  

• Mindre risk för att systemet blir föråldrat, eftersom de flesta etablerade 

klassifikationssystem revideras regelbundet. 

• Etablerade klassifikationssystem kan vara välkända av regelbundna 

biblioteksbesökare och därför bättre än egen eller ingen klassifikation. 

Att användaren får tillgång till en bläddringsstruktur ses som ett mått på kvalitet medan 

sökmöjligheter ses som något mindre viktigt, som oftast finns, men som Brümmer inte 

går in närmare på. Detta verkar anses mindre viktigt. Ändå nämns också fördelarna 

med ett klassifikationssystem när det gäller sökning och särskilt 

samsökningsfunktionalitet mellan ämnesportaler ger kvalitet för användaren. Att 

kunna söka i flera gateways samtidigt ger kvalitet för användaren. 
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Kvalitet och förutbestämda, officiella kvalitets- och urvalskriterier 
Vad gäller kvalitetskriterier utgår Brümmer från DESIREs indelning på olika områden 

eller nivåer, Kvalitetskriterier gäller användarna, resurserna och servicen och det är 

viktigt att dessa är förutbestämda och officiella, tillgängliga för användaren.  

I texten talas bl.a. om innehållskriterier som går ut på en värdering av 

informationen. Här menar Brümmer att det inte är av så stor betydelse att det rör sig 

om just internetresurser, och att många av dessa kriterier har använts i många år av 

bibliotekarier vid urval av böcker och traditionella medier 
(Brümmer 2001, under rubriken ”Five main categories” http://ix.db.dk/inettema 
/rapport98/03_ab.htm). 

Kvalitet och internet 
Vad gäller kvalitet och internetresurser pekar Brümmer på några kvalitets-problem. 

SCOUG (Southern California Online Users Group) citeras och enligt dem har 

”informationsleverantörerna” på internet inte varit lika intresserade av att förbättra 

kvaliteten som databasleverantörer, eftersom de inte motiverats av finansiella hänsyn: 

”Information providers were not primarily by financial considerations. Information 

providers therefore had little or no incentive to improve the quality of their product”. 

(SCOUG citerade i Brümmer 

(2001), under rubriken ”Quality in the context of Internet” http://ix.db.dk/inette 

ma/rapport98/03_ab.htm ). Ett annat problem som nämns är bristen på 

innehållsstandarder hos de kommersiella organisationer som arbetar med standarder 

på internet.  

När det gäller resursernas form finns till skillnad från då det gäller innehållet 

anledning att ta hänsyn till det faktum att det rör sig om internetresurser. Förutom de 

aspekter som har betydelse för även tryckta källor som presentation och organisation 

nämns exempelvis navigation som varande av betydelse för en elektronisk resurs. 

System- och processkvalitet är enligt texten någonting av särskilt stor vikt vad 

gäller information på internet. Detta beror på att internetrersurser inte har samma 

integritet som ett publicerat verk: ”The fact that information on the Internet lacks the 

integrity of a published work raises a number of questions about the quality of a 

resource over time” (Brümmer 2001, under rubriken ”Five main categories” 

http://ix.db.dk/inettema/rapport98/03_ab.htm). Detta leder till att systemet som ligger 

mellan ”informationsleverantören” och informationsåtervinningen måste utvärderas. 

Faktorer som bör kontrolleras är informationsintegriteten, websitens integritet och 

integriteten på systemnivå. 

(Brümmer 2001, under rubriken ”Five main categories” http://ix.db.dk/inettema/ 

rapport98/03_ab.htm 



 42

Kvalitet och användarna 
Brümmer använder DESIRE Information Gateways Handbook när hon beskriver 

kriterier på olika nivåer (scope och kvalitetskriterier). Stora delar är exakt citerade 

från handboken och jag ser inte någon anledning att upprepa denna diskussion här (se 

diskussionen om ”scope policy” under rubriken ”Användarna och kvalitet” för 

Text1). I övrigt betonar Brümmer ofta nyttan för användaren i sitt föredrag. Det skall 

vara enkelt och snabbt för användaren att hitta användbara resurser. Materialet i 

ämnesportalerna skall också vara professionellt intressant, relevant material för 

forskare: [the ambition is to]”meet the needs of researchers in their quest for relevant 

information” (Brümmer 2001, under rubriken ”WP3 – Resource discovery and 

indexing” http://ix.db.dk/inettema/rapport98/03_ab.htm). Brümmer pekar på att 

användar-undersökningar visar att SOSIG (en brittisk samhällsvetenskaplig kvalitets-

kontrollerad ämnesportal) uppskattas av användarna. 31 av 40 tillfrågade tyckte det 

var bra kvalitet på informationen. Brümmer menar att ”kritiken” att användarna 

efterlyser mer material också kan ses som positiv – användarna vill ha mer av samma 

’högkvalitativa material’, mer i vissa ämnen och mer regelbundna uppdateringar. 

(Brümmer, 2001, under rubriken ”Then we saw that this was good” 

http://ix.db.dk/inettema/rapport98/03_ab.htm) Detta skulle förstås också kunna 

uttryckas som att samlingarna inte innehåller tillräckligt med material.  

Sammanfattande synpunkter 

Kvalitetskontrollerade ämnesportaler producerade av biblioteken framstår i texten 

som lösningen på det kaos som råder på internet för användarna. Biblioteken är enligt 

texten bra på detta arbete eftersom det är ett traditionellt uppdrag för biblioteket att 

organisera information och tillgängliggöra den för användaren. Texten har en ganska 

stark betoning på just bibliotekens roll, vilket kanske är naturligt med tanke på 

målgruppen och publiken som här kan tänkas vara mer homogen och i hög grad 

bestående av just biblioteksfolk. Trots att arbete med just internet och 

internetresurser är någonting relativt nytt som biblioteket inte traditionellt arbetat med 

menar Brümmer att bibliotekets kunnande är nyckeln till framgång med 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Brümmer förklarar och preciserar här i relativt 

hög grad vad det är som gör att egenskaper hos kvalitetskontrollerade ämnesportaler 

är bra eller har hög kvalitet. Till exempel tar Brümmer upp en rad fördelar med 

användandet av etablerade klassifikationssystem, fördelar som konkret relateras till 

tjänsten och användaren. Texten tar också upp hur kvalitet kan definieras och 

utrymme ägnas åt kvalitet med hänseende på internet. Brümmer återkommer ofta till 

användarnas behov i texten, även om hon i enlighet med DESIRES uppdelning 

behandlar kvalitetskriterier och målgrupps- och omfattningspolicy som separata 
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begrepp (se text1), alltså kvalitetskriterier som fristående från användarna. Detta är 

inte så konstigt eftersom Brümmers resonemang bygger på och behandlar DESIRES 

arbete. Textens karaktär av muntligt föredrag leder till en mer retorisk text än de 

övriga och en bild framträder särskilt i textens inledning av internet som någonting 

ganska negativt. Internet förknippas med kaos, brist på standarder, datafolk är 

visionärer som gett folk en falsk bild av internets möjligheter och som varit negativa 

till bibliotekslösningar. Vidare påpekas att kvalitet  inte varit prioriterat vid framväxten 

av informationsresurser på internet. Användarna hamnar i den här bilden i kläm. De är 

lurade, frustrerade och irriterade och slösar bort mycket tid på fruktlöst 

internetsökande. Den lösning på problemet Brümmer presenterar är biblioteket med 

dess kvalitets-kontrollerade ämnesportaler. Det är ingen överdrift att säga att 

biblioteket i texten framställs som en räddare i nöden. Kvalitet är i den här texten 

kanske allra tydligast förknippat med bibliotek och biblioteken står genom sina 

arbetsmetoder som garant för att informationen håller hög kvalitet.  

Text 4. Information gateways: collaboration on content av 
Rachel Heery  

Bakgrund och sammanhang 

Rachel Heerys artikel är publicerad i samma temanummer om ämnesportaler som 

text nr.2, nämligen i Online Information Review (vol.24 2000(1), s. 40-45). 

Artikeln behandlar en workshop inom IMesh om sammarbete mellan ämnesportaler. 

IMesh uppstod 1998 sedan det brittiska programmet ELib haft problem med 

resurser för att klara av allt arbete med utvecklingen av ämnesportaler. Man vände 

sig då till andra länder och för att effektivisera arbetet med ämnesportaler samarbetar 

man inom frågor som bl.a. tjänstekvalitet och organisation. Arbetet sker exempelvis 

genom olika diskussionsforum och projekt där man söker ta fram gemensamma 

tekniska lösningar. Artikeln redovisar och diskuterar resultaten från IMeshs första 

workshop om samarbete, men är inte en exakt rapport11. Som titeln antyder så 

handlar artikeln om samarbete på innehållsnivå och artikeln behandlar vilka 

konsekvenser samarbete mellan ämnesportaler kan få för frågor som t.e.x. metadata 

och sök- och bläddringsmöjligheter. Liksom för text 2 kan sägas att Online 

Information Review är en tidskrift som riktar sig till bibliotekarier och 

informationsexperter och har ’information retrieval on the internet’ som huvudämne. I 

 
11 En rapport finns dock och är skriven av L. Dempsey, T. Gardner, M. Day och T. van der Werf, 
2000, med titeln The first IMesh Workshop Report. Rapporten är publicerad i D-Lib Magazine 
och finns tillgänglig på nätet: URL: http://www.dlib.org/dlib/december99/12dempsey.html 



 44

texten används termen subject gateway vilket Heery definierar som ”search services 

to high quality Web resources focusing on a particular discipline” (Heery 2000, 

s.40), vilket jag tolkar som likvärdigt begreppet kvalitetskontrollerade 

ämnesportaler. 

Diskussion av texten 

En differentierad tjänst med innehåll som passar specialisten snarare än 
generalisten. 

Heery placerar till att börja med in kvalitetskontrollerade ämnesportaler som ett 

alternativ till kommersiella sökmotorer:  

[the searcher] is faced with the compelling option of using the global services, such as 
Yahoo! and Google, as a first step. The undifferentiated experience offered by such 
services can be compared with the specialist view offered by information gateways. 
Gateways offer an alternative to the generalist approach of the commercial search engines 
/../”. (Heery 2000, s.40) 

Ämnesportaler intar i stället för en generalists, en specialists syn på information. 

Innehåll av hög kvalitet är enligt Heery den logiska grunden till idén om ämnesportaler 

- ”the effective selection of high quality content forms the chief rationale for the 

gateway approach” (Heery 2000, s.40). Differentiering och specialisering förknippas 

således här med kvalitet. 

Kvalitet och innehåll - skall vara resurser som användaren behöver i sin 
inlärnings- eller forskningsprocess 

Heery kopplar, till skillnad från några av de tidigare genomgångna texterna, bestämt 

frågan om innehåll till servicen i stort och säger att en diskussion om innehåll 

oundvikligen leder in på en diskussion om hänsynstagande till affärsfrågor och frågor 

som rör tjänsten som helhet; ”the close relationship between the content of the 

gateway and the business model, delivery of service, and marketing direction cannot 

be ignored”. (Heery 2000, s.40) 

Heery vill också se kvalitetskontrollerade ämnesportaler ”i sitt sammanhang”, 

med vilket menas ur användarens perspektiv. Hon pekar på att användarna har ett val 

mellan att använda en ämnesportal och andra möjligheter. Man måste från 

ämnesportalhåll bättre förstå användarnas behov: ”we need to gain a better 

understanding of user’s requirements for particular types of search during the 

research and learning process”(Heery 2000, s.40). Här gäller det till exempel att 

jämföra sökbeteende och sökframgång vid sökning i sökmotorer, gateways och 
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sökstrategier i traditionellt bibliotek, hybridbibliotek, och ämnesportaler. Heery talar 

som nämnts ovan också om en forsknings- och inlärningsprocess, ett perspektiv som 

saknats i de andra texterna. Från ett sådant perspektiv kan information ses som 

relevant på olika sätt, för en individ vid ett visst tillfälle, men inte för en annan individ 

vid samma tillfälle, eller att information kan vara relevant för en individ i ett visst 

stadium i processen, men inte för samma individ vid en annan tidpunkt (i en annan del 

av processen). Här pekar Heery på att det är viktigt att koppla användarbeteende 

vad gäller informationssökning på internet till vidare frågor om användningen av 

information i inlärnings- och forskningsprocesser – en konkret möjlighet är 

exempelvis att skapa skilda ingångar för studerande på grundnivå och ämnesexperter. 

Metadata måste här förbättras, menar Heery, så att de kan inehålla beskrivningar 

passande för olika målgrupper (Heery 2000, s. 42). 

Kvalitet och det traditionella institutionsbiblioteket 
Heery liknar ämnesportalernas angreppssätt med det traditionella 

institutionsbiblioteket och menar att båda syftar till att vara användarens ’första 

utgångspunkt’. Hon menar att precis som i ett bibliotek skall användaren känna sig 

trygg och känna igen miljön. Vidare kan ämnesportaler ge användaren kunskaper i 

att navigera bland ett begränsat utbud av information, Heery menar att någonting 

gemensamt för dessa båda miljöer är att användarna gynnas av en förståelse för 

gränserna och innehållet i det informationsutbud de får tillträde till. (Heery 2000, s.41) 

Ämnesportalerna har kvalitet genom att de förknippas med det traditionella 

institutionsbibliotek som Heery beskriver som en trygg miljö där begränsningar i 

samlingarna är av godo och där den kvalitetskontrollerade ämnesportalen tjänstgör 

som en första instans för användaren. 

Kvalitet och god service till användarna – kan uppnås genom samarbete 
Heery påpekar i samband med så gott som alla aspekter hon tar upp hur användarna 

skall gynnas av de olika åtgärderna. Heery menar exempelvis att det viktigaste för 

samarbete är att det ger förbättrad service. I artikeln föreslås att ämnesportaler bör 

samarbeta med att ta fram användarstudier, exempelvis genom en gemensam 

metodologi för att samla in material, där man också skall använda samma utformning 

av undersökningar. Heery menar att samarbete generellt sett är nödvändigt för tillväxt 

och hållbarhet, men att allt samarbete skall leda till förbättringar av tjänsten och inte 

vara ett självändamål. Huvudpoängen är en bra service, fastslår Heery -”The main 

focus should be the level of service /.../ the main motivation for collaboration is to 

improve user services” (Heery 2000, s. 41) Samarbete leder alltså till högre kvalitet, 

är dess poäng. Samarbete ger fördelar ur både service- och användarsynpunkt: för 
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användaren vad gäller att kunna få lättare tillgång till en rad samlingar, mer enhetlighet 

mellan de olika tjänsterna och ett mer användarvänligt gränssnitt. För de olika 

tjänsterna är fördelarna bl.a. att man kan erbjuda mer sofistikerade tjänster, samt att 

samarbetet leder till lägre kostnader eftersom man delar på kostnader för utveckling 

av portalerna. 

Som exempel på ett område där användarnas behov kan komma i skymundan när 

man talar om samarbete nämner Heery samlingens ”täckning”. Något 

ämnesportalerna oroar sig över är att de överlappar varandra vad gäller resurser. 

Heery invänder att överlappning kanske inte är ekonomiskt effektivt, men om 

användaren bara vill använda en viss tjänst skall inte så mycket som möjligt finnas just 

där? Heery menar att det finns vissa fördelar med överlappning för användaren. 

Kanske är resurserna till exempel beskrivna på olika sätt beroende på vilken 

användargrupp de vänder sig till. (Heery, 2000 s.42)  

Heery föreslår att ett utökat samarbete med även informationsleverantörerna 

skulle kunna förbättra servicen: förutom att vara kostnadseffektivt så skulle detta 

hjälpa till att garantera ’gångbarheten’ på informationen (metadatat) - ”in ensuring the 

currency of the information held by the gateway” (Heery, 2000 s. 43). 

Ett annat samarbetsområde som Heery menar är av mycket stor vikt för att 

förbättra kvaliteten för användaren är möjligheten till samsökning: ”Provision of 

subject based searching options and effective subject-indexing is crucial” (Heery 

2000, s.43). Samarbete inom detta område leder till bättre tillgång på material genom 

att möjliggöra sökning i flera discipliner, samsökning och bläddring i olika samlingar 

samtidigt (Heery 2000, s. 43), alla faktorer som leder till en högre kvalitet för 

slutanvändaren. 

Sammanfattande synpunkter 

Rachel Heerys text talar inte så mycket i direkta ordalag om kvalitet. Däremot är 

texten genomsyrad av användarperspektivet och handlar inte desto mindre om 

kvalitet eftersom målet är att förbättra servicen till användaren och därmed erbjuda en 

tjänst av hög kvalitet. Heery är i texten mycket konsekvent i att hela tiden dra in 

användarens perspektiv och behov i sin argumentation om olika åtgärder och synsätt i 

arbetet med ämnesportaler. Ordet användare (user) nämns också rent konkret 

mycket ofta i texten. Högkvalitativt innehåll är enligt Heery den huvudsakliga grunden 

för kvalitetskontrollerade ämnesportaler: ”the effective selection of high quality 

content forms the chief rationale for the gateway approach” (Heery 2000, s.40). 

Heery preciserar vad hon menar med högkvalitativt innehåll som det innehåll 

användaren behöver i sin forsknings- eller inlärningsprocess. Heery pekar också på en 

rad förbättringar som skulle förbättra för användaren, exempelvis vad gäller 
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metadata, där skilda ingångar och resursbeskrivningar kan användas för att rikta 

informationen till skilda målgrupper. Samarbete, som artikeln har som sitt huvudämne, 

har i texten sin poäng i en förbättrad tjänst och service. Heery klargör att 

huvudanledningen för samarbete enligt IMesh är att förbättra servicen: ”the main 

motivation for collaboration is to improve user-services” (Heery 2000, s.41). Texten 

ger en rad exempel på hur detta kan ske, bl.a. genom samarbete vad gäller metadata, 

täckning, samsökning och bläddring, samt samarbete med informations-producenter. 

Heery pekar på att ämnesportaler ibland har fel syn på samarbete, när man bland 

annat inte vill överlappa de resurser som finns tillgängliga i andra tjänster, när detta 

mycket väl kan vara positivt för användaren, som kanske förväntar sig att hitta allt de 

behöver i just en ämnesportal och inte vill behöva använda flera.  

Att ämnesportalerna utgör specialiserade och differentierade tjänster särskiljer 

dem från allmänt tillgängliga söktjänster på internet, som Yahoo! och Google. Heery 

jämför de kvalitetskontrollerade ämnesportalerna med ett traditionellt 

institutionsbibliotek och menar att de har samma angreppssätt och funktion. 

Användarna skall där känna sig trygga och gynnas av att utbudet av information är 

begränsat och därmed lättare lära sig navigera bland utbudet. Ett begränsat 

informationsutbud är enligt Heery av godo för användarna och ämnesportalen, liksom 

biblioteket, skall tjänstgöra som ”en första instans i informationssökandet”. (Heery 

2000, s.41) 

Texten visar en syn på kvalitet som är starkt kopplad till användartillfredsställelse. 

Denna skall alltid komma alltid i första hand vad gäller ämnesportalernas arbete och 

samarbete. Kvalitet i sammanhanget ligger nära ett synsätt som TQM (Total Quality 

Management), som kännetecknas av en fullständig kundorientering och där alla 

processer skall syfta till kvalitet för användaren. Även om ingenting nämns direkt om 

detta, så tycks kvalitetsbegreppet vara påverkat av ett sådant synsätt. Kvalitet 

förekommer inte som en objektivt sett bra egenskap i texten, utan förklaras alltid 

utifrån förmågan att tillfredsställa ett behov hos användaren. 
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Analys utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer läsningen av de olika texterna att ligga till grund för en 

diskursanalys. Resultatet kommer sedan att analyseras och diskuteras med hänsyn till 

de frågor som ställdes i uppsatsens inledning. För en förklaring av diskursanalytiska 

termer, se kapitlet ”Diskursanalytiska termer och begrepp” (s. 17). 

Som ram för den typ av diskursanalys jag valt att göra ligger diskursordningen, 

dvs. den komplexa ordning av olika motsägelsefulla diskurser inom ett och samma 

sociala område eller institution. Som tidigare antytts rör det sig i detta fall om en 

diskursordning tillhörande högre vetenskap, forskning och universitet, samt bibliotek, 

närmare bestämt universitets- eller forskningsbibliotek. 

Begreppet kvalitet i sammanhanget kvalitetskontrollerade ämnesportaler är i de 

undersökta texterna inte fixerat i en entydig betydelse. Följaktligen kan begreppet 

karakteriseras som ett element i diskursordningen, dvs. ett begrepp som inte 

slutgiltigt fått sin betydelse bestämd, utan som är mångtydigt. Begreppet kan också 

betraktas som en flytande signifikant, dvs. ett element som i särskilt hög grad är 

öppet för att anta olika betydelser, och som olika diskurser aktivt försöker ge mening 

åt. Däremot kan sägas att kvalitet inom de urskiljbara diskurser som finns 

representerade i texterna också utgör moment, dvs. ett mer eller mindre fixerat 

begrepp, om än tillfälligt. 

De olika diskurserna som finns representerade i de undersökta texterna får sin 

mening genom att flera nodalpunkter utkristalliseras. Dessa är priviligierade eller 

särskilt betydelsefulla tecken kring vilka de andra tecknen ordnas och får sin 

betydelse. I de olika diskurserna om kvalitet menar jag att man kan urskilja en hel del 

sådana nodalpunkter, exempelvis i begrepp som biblioteksarbete, användare, 

målgrupp, service, information, kunskap, resursinnehåll/betydelse, selektivt urval, 

resursbeskrivning, mänskliga egenskaper, och standarder. 

Trots att begreppet kvalitet inom diskursordningen som sagt inte kan sägas vara 

fixerat, utan snarare ett element eller en flytande signifikant, så kan flera diskurser, 

eller mer entydiga betydelsefixeringar och tolkningssätt urskiljas gällande begreppet 

kvalitet. Diskurserna blandas i texterna och i varje text finns mer än en diskurs 

representerad. Det är ett komplext samband av diskurser som finns i texterna, med 
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diskurser som blandas och man skulle kunna tala om underdiskurser till större 

diskurser, eller diskursordningar. Den diskurs som jag urskiljt som handlar om 

biblioteksarbete som ger kvalitet, skulle man till exempel också kunna betrakta som 

en diskursordning, med flera underliggande faktorer som genererar kvalitet. Som 

påpekats tidigare är diskursbegreppet att betrakta som en ram, eller ett verktyg som 

man som forskare lägger över verkligheten och inte som representerande någon 

sanning. Här har jag har velat fokusera på just vilka olika diskurser angående kvalitet 

som är framträdande vad gäller kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Nedan följer 

en redogörelse för några sådana framträdande diskurser som jag kunnat urskilja i 

texterna vad gäller kvalitet i sammanhanget kvalitetskontrollerade ämnesportaler 

inom den större diskursordningen.  

Kvalitet som ändamålsenlighet 
En diskurs som haft stort inflytande i kvalitetssammanhang är ”kvalitet som fitness for 

purpose” eller att en produkt eller tjänst är ändmålsenlig för sitt syfte. Som nämnts 

ovan ses syftet för en tjänst eller produkt som bestämt av dess användare. I denna 

mening utgörs kvalitet inte av en given standard eller den ”högsta standarden”, som 

Poll uttrycker det: ”Quality in this sense is neither an isolated standard nor the highest 

standard; it is defined by the customers” (Poll 1996, s 11-12). Detta synsätt präglar 

TQM, eller Total Quality Management, där kvalitet uppnås genom fullständig 

kundorientering. Denna diskurs finns definitivt representerad i de undersökta 

texterna. Särskilt i Rachel Heerys text har denna diskurs vunnit genomslag och 

genomsyrar hennes argumentation vad gäller motiveringen för att skapa 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler och för samarbete ämnesportaler emellan. 

DESIRE Information Gateways Handbook samt Anna Brümmers 

konferensframträdande (text ett och tre) använder sig också av denna diskurs, men 

den har inte fått genomslag på samma sätt. Båda texterna säger uttryckligen att de 

tillämpar ett sådant synsätt, men är inte konsekventa i sin tillämpning och använder 

och specifierar olika standarder som inte relateras till användaren. Man menar 

exemplevis att kvalitetskriterier är någonting som används i urvalet av material separat 

från det att användarens behov har övervägts. Därmed ser jag det som att kvalitet 

inte enbart har med användarnas behov att göra, utan att andra standarder också är 

avgörande. Standarder som kanske även de indirekt är tänkta att gynna användarna, 

men som inte lika konsekvent ser användarna som den enda faktorn för att avgöra 

kvalitet. Användarna är här en kategori av flera som skall tas hänsyn till vid 

kvalitetsbedömning, en annan kategori är ”resursernas inneboende egenskaper”. I 

Traugott Kochs text, som utgör en definition av kvalitetskontrollerade ämnesportaler, 

är det svårast att hitta spår av den ovannämnda diskursen. Användaren nämns mycket 
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lite i texten, även om konsekvenser av åtgärder och problem som nämns underförstått 

kan relateras till tjänsten och därmed indirekt användaren. Enligt diskursen som här 

kallas ”kvalitet som fitness for purpose” utgörs kvalitet som sagt inte av isolerade 

standarder, utan definieras av kunden. Detta kan inte sägas vara sant i Kochs text, 

eftersom den i ganska hög grad vilar på specifika standarder och åtgärder. Synsättet 

där kvalitet innebär ”fitness for purpose” förknippas exemplevis i DESIRE 
Information Gateways Handbook med det kommersiella området. Samtidigt som 

kvalitet som användar-tillfredsställelse i flertalet texter innebär en önskvärd 

utveckling, så finns även en viss skepsis mot det kommersiella, bland annat uttryckt i 

beskrivningarna av kommersiella tjänster på internets brist på kvalitet. Detta tror jag 

har att göra med att synen på kvalitet i det här sammanhanget är så starkt förknippad 

med det traditionella biblioteket och dess arbetsprocesser. 

Kvalitet som en produkt av biblioteksarbete 
Eftersom samtliga texter mer eller mindre vänder sig till verksamma inom 

informations- och biblioteksområdet samt är författade av personer inom samma 

kategori, är det inte så konstigt att en biblioteksdiskurs finns representerad i alla 

texter. Jag menar att biblioteksdiskursen i detta sammanhang satts i relation till 

kvalitet och att diskursen går ut på att biblioteksprocesser skapar kvalitet. 

Biblioteksdiskursen kan sägas vara inbyggd i själva tjänsten kvalitets-

kontrollerade ämnesportaler. En sökmetod som förknippas med internet genom de 

allmäna sökmotorerna är fulltextsökning, en möjlighet som inte ges i 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Eftersom ämnesportalerna arbetar efter 

bibliotekens arbetssätt, med kontrollerade ämnesord och abstract, är det genom 

dessa sökningen skall ske. 

Kvalitetskontrollerade ämnesportaler kan sägas vara en biblioteksprodukt i den 

mening att de tillämpar traditionella biblioteksmetoder för att organisera och beskriva 

internetresurser. Viktiga egenskaper hos kvalitetskontrollerade ämnesportaler är bl.a. 

att de använder etablerade klassifikationssystem, kontrollerade ämnesord vid 

resursbeskrivning och att resurserna valts ut av bibliotekarier och/eller 

ämnesexperter. I samtliga texter nämns just bibliotekarier och/eller ämnesexperter, 

men det känns inte som om ämnesexperterna finns representerade i texterna, utan de 

utgår från ett biblioteksperspektiv. Särskilt i texterna ett, tre och fyra förknippas 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler med biblioteket och jämställs med detta på olika 

punkter; vad gäller exempelvis urval och kvalitet i DESIREs handbok samt 

Brümmers föredrag och vad gäller trygghet och specialiserade och begränsade 

samlingar av Heery. Att biblioteken ”kan” information, eftersom man i hundratals år 

arbetat med att strukturera, organisera och tillgängliggöra information är argument 
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som framkommer i Brümmers föredrag och DESIREs handbok. I samtliga texter 

ställs bibliotekets metodik i kontrast till odifferentierade söktjänster på internet, där 

bibliotekets arbetssätt uttryckt i ämnesportaler framstår som det bättre alternativet. 

Anna Brümmer argumenterar särskilt starkt och i hennes text tonar en bild fram av 

inte bara kommersiella sökmotorers brister, men även internet självt och dess 

förespråkare som någonting som skapat problem för användarna och lösningen på 

problemen är biblioteken och dess metoder och arbetssätt. Att hon argumenterar 

starkare ligger i textens och sammanhangets natur, eftersom den utgör ett muntligt 

föredrag, och att föredraget hölls för främst biblioteks-representanter. I Heerys text 

är ämnesportaler förknippade till bibliotek, men det känns här mer som om diskursen 

om användartillfredssällelse har övertaget. När Heery exempelvis talar om 

användandet av klassifikationssystem som en kvalitetsåtgärd så preciserar hon också 

varför och på vilket sätt detta kommer användaren till godo. I de andra texterna 

förekommer att traditionella biblioteksmetoder sägs medföra kvalitet utan att detta 

motiveras vidare, detta gäller särskilt Traugott Kochs text. Detta kan naturligtvis 

delvis sättas i samband med att målgruppen för texterna kan förväntas vara 

verksamma inom biblioteksområdet, och att detta ses som självklart.  

Kvalitet som resultatet av mänskligt arbete 
Att urval och resursbedömning skall utföras av människor och att arbetet i alla fall till 

en viss del skall vara manuellt framkom i de undersökta texterna som ett viktigt 

kännetecken för en ämnesportal som kan benämnas kvalitetskontrollerad. Därmed är 

mänskligt arbete någonting som i denna diskurs kännetecknar kvalitet. Detta kan i 

någon mån sägas vara sammanknutet med ovannämnda diskurs i och med att 

bibliotekets arbete också inbegriper mänskligt arbete. Första punkten i Kochs 

definition i text två av en kvalitetskontrollerad ämnesportal är att det krävs 

”considerable manual creation or intervention efforts” (Koch 2000, s.25). Att så skall 

vara fallet påpekas särskilt även i de andra texterna, förutom i Heerys artikel, där 

detta inte särskilt påpekas, men där det ändå indirekt är en del i resonemanget 

eftersom det arbete hon mestadels beskriver i sin text utförs av människor. Koch 

menar också att fler än en person krävs för att kunna garantera kvalitet.  

Som redan nämnts är ett syfte med kvalitetskontrollerade ämnesportaler att 

utgöra ett alternativ gentemot kommersiella sökmotorer eller robotgenererade index 

som används av länklistor som Yahoo. Tyngdpunkten på det mänskliga arbetet med 

resurser är kanhända ett sätt att profilera sig gentemot dessa tjänster. Som motpol till 

det mänskliga finns det automatiska och maskinella arbetet som uförs av 

företrädesvis datorer och som i texterna i klart mindre grad förknippas med kvalitet. 

Rachel Heerys text särskiljer sig genom att den tar upp nya tekniska möjligheter som 
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medel för en högre kvalitet för användaren. Hon pekar till exempel på möjligheter att 

skapa skilda ingångar i samlingen och dubbla resursbeskrivningar av en och samma 

resurs anpassad efter olika sorters användare. Här är det dock inte fråga om någon 

automatisering, utan om det arbete som leder till högre kvalitet, det vill säga dubbla 

resursbeskrivningar utförs fortfarande av människor och tekniken tjänstgör som ett 

hjälpmedel. Även om kvalitetskontrollerade ämnesportaler i hög grad använder sig 

av ny teknik i sitt arbete, så är det den mänskliga förmågan att bedöma och beskriva 

innehåll som speciellt nämns som bidragande till en hög kvalitet. Kvalitet i denna 

diskurs har karaktären av någonting specifikt mänskligt. Det rör sig inte här om 

synliga och mätbara egenskaper, utan om de inneboende svårmätbara egenskaper 

där Friberg och Åslund menar att det handlar om ”professionalism men också om 

känsla och god smak, dvs subjektiva och personliga uppfattninger som är svåra att 

mäta”. (Friberg och Åslund 1998, s.8-9).  

Kvalitet som särskilt utvalda resurser och ett begränsat utbud 
Kvalitetskontrollerade ämnesportaler särskiljer sig i flertalet av de undersökta 

texterna från de allmänt förekommande sökmotorerna på internet genom att de är 

selektiva. En diskurs jag urskiljer i texterna är kvalitet som förknippat med ett 

selektivt urval. Även denna diskurs kan sägas vara sammankopplad med diskursen 

som säger att biblioteksarbete leder till kvalitet. Ett urval som görs av bibliotekarier 

och/ eller ämnesexperter har redan nämnts som en kvalitets-indikator för 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler. I DESIREs handbok påpekas att syftet med 

ämnesportaler inte är att peka på alla tillgängliga resurser och inte heller alla resurser 

inom det ämne portalen ägnar sig åt. Endast de bästa resurserna skall finnas 

representerade här. Rachel Heery talar i sin text om att en av fördelarna med en 

ämnesportal är det begränsade utbudet som för användaren innebär en miljö liknande 

det traditionella institutionsbiblioteket. Här kan användaren känna sig trygg och 

känna igen sig. De skall använda samlingen som första instans och kunna lära sig 

navigera i ett begränsat utbud av information. (Heery 2000, s.41) Heery talar också 

om hur kvalitets-kontrollerade ämnesportaler särskiljer sig från odifferentierade 

kommersiella söktjänster genom att vara specialiserade och selektiva. I Traugott 

Kochs text framkom att antalet resurser i en ämnesportal inte skall ses som relaterat 

till samlingens kvalitet, utan var att betrakta som en praktisk regel. Här skulle man 

kunna invända att antalet resurser en samling innehåller också borde påverka 

samlingens kvalitet i bemärkelsen att en samling med alltför få resurser skulle ha svårt 

att hävda en hög kvalitet. I detta synsätt framkommer att användartillfredsställelse 

eller kvalitet på tjänsten är underordnad kvaliteten på resursnivå. Här kan man fundera 

på om en traditionell bibliotekssamling, som det dras paralleller till i texterna när man 
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talar om kvalitetskontrollerade ämnesportaler, skulle betecknas som av hög kvalitet 

om den innehöll ytterst få, men välbeskrivna resurser. En annan punkt där 

ämnesportaler kan sägas skilja sig från en traditionell bibliotekssamling tas upp av 

Heery, där hon säger att ämnesportaler ofta oroar sig för att överlappa andra 

ämnesportaler och helst vill undvika att innehålla samma resurser. Heery påpekar att 

det ur användar-synpunkt mycket väl kan motiveras att innefatta samma resurser 

som andra ämnesportaler. Även i denna fråga kan man fråga sig om ett traditionellt 

bibliotek skulle fundera i samma banor som många kvalitetskontrollerade 

ämnesportaler gör. Att resurserna i fråga är internetresurser är säkert den 

bakomliggande orsaken till ett sådant synsätt. I och med den enorma mängden 

tillgänglig information och svårigheten att överblicka vad som finns, så känner kanske 

ämnesportalsansvariga att det är mer värdefullt att införliva nya resurser än att 

beskriva och tillgängliggöra de som redan införlivats i andra ämnesportaler. Samtidigt 

ger det nya mediet, som Rachel Heery påpekar nya möjligheter att till exempel rikta 

resursbeskrivningar speciellt till olika målgrupper, samt att skapa olika ingångar för 

dessa till samlingen.  

Kvalitet som resultatet av standarder, eller kvalitetssäkring 
Kvalitetskontrollerade ämnesportaler är förstås att betrakta som en form av tjänst, 

men kvalitetsbegreppet i texterna rör inte bara tjänsten, utan också i hög grad de 

individuella resurserna. Mycket i texterna som talar för att en mera produktinriktad 

syn på kvalitet finns på resursnivå. Både DESIREs handbok och Brümmers 

framträdande specificerar speciella kvalitetskriterier som skall appliceras på resursnivå 

för att säkra kvalitet hos informationen. Kochs definition av en kvalitetskontrollerad 

ämnesportal preciserar som nämnts ovan relativt exakta standarder och åtgärder som 

krävs för att uppnå kvalitet. Hans text tycks inrikta sig mer på resurs- än tjänstnivå, 

vad gäller dessa standarder, bl.a. för att användaren i så liten utsträckning nämns och 

för att han menar att mängden resurser i en samling inte utgör en kvalitetsfaktor. I den 

förstnämnda diskursen, som utmärktes av fullständig kundorientering nämndes att 

kvalitet inte utgörs av någon standard. Att standarder används i så hög grad här tyder 

på ett annat sätt att betrakta kvalitet. Jag menar här att man är mer influerad av 

kvalitetssäkring och kvalitetssäkringssystem där kvalitet säkras genom att system av 

olika åtgärder byggs in i en organisation. 

Vad utgör då produkten i detta fall? Det talas ganska mycket om 

informationskvalitet och kanske kan informationen betraktas som grund-produkten, 

men även resursbeskrivningarna och själva katalogen och databasen som skapas 

utefter resurserna kan betraktas som produkter av arbetet med kvalitetskontrollerade 

ämnesportaler. Eftersom åtminstone tre av texterna – text ett, två och tre lägger så 
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pass stor vikt vid att standarder krävs för att uppnå kvalitet menar jag att denna 

diskurs är ganska dominerande vad gäller kvalitet och ämnesportaler. I text ett och 

tre påpekas att man följer en servicebetonad definition av kvalitet, men i praktiken 

har standarder en långt mer framträdande och viktigare roll i texterna för kvalitet än 

en fullständig kundorientering som ”en servicebetonad definition” antyder. Man går in 

på detaljer och specificerar åtgärder och standarder som skall säkra kvalitet, ett 

tillvägagångssätt som kännetecknar s.k. kvalitetssäkring eller kvalitetssäkringssystem. 

Diskurserna blandas dock i dessa texter och det ses ingen motsättning i de båda 

synsätten, de standarder som tillämpas anses leda till kvalitet, även för tjänsten och 

slutanvändaren och på så sätt kan de sammanblandas.  

Övriga diskurser 
Jag gör inga anspråk på att fullständigt ha utrett alla diskurser inom de olika texterna, 

vad gäller kvalitet, utan de ovan diskuterade diskurserna var de som för mig 

framstod som mest framträdande. Självklart finns även spår av andra diskurser 

representerade i texterna och diskurserna kunde indelats på andra sätt. Jag har 

använt diskurserna för att på bästa sätt kunna belysa de frågeställningar jag 

inledningsvis formulerade. Dessa kommer nu att diskuteras i samband med den 

genomförda undersökningen i en slutdiskussion. 
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Slutdiskussion 

Vilken eller vilka betydelser ges begreppet kvalitet i sammanhanget 
kvalitetskontrollerade ämnesportaler?  

Begreppet kvalitet ges flera olika betydelser i texterna, delvis beroende på vad det 

åsyftar. Kvalitetskontrollerade ämnesportaler kan ses som en helhet eller sammansatt 

tjänst och begreppet kvalitet syftar ibland på denna aspekt, men naturligtvis också på 

innehåll och de olika processer som sker i samband med arbetet med att bygga upp 

en ämnesportal. I flertalet av texterna läggs tonvikten på den senare aspekten, dvs. 

processerna och innehållet och kvalitet innebär i detta sammanhang tillämpandet av 

standarder och system för att säkra kvalitet.  

Som nämnts tidigare har man inom projektet DESIRE gjort en undersökning och 

översikt av olika kvalitetskriterier. Här menade man att information huvudsakligen är 

att betrakta som en produkt och att det är som sådan den skall kvalitetsbedömas. 

Kvalitet på tjänsten som sådan är underordnad, men kan även vara av intresse för 

ämnesportaler. Det är i det sammanhanget inte så konstigt att de två texterna som 

använder DESIREs arbete som utgångspunkter, nämligen DESIRE Information 
Gateways Handbook och Brümmers föredrag om arbetet med DESIRE i störst 

utsträckning särskiljer informationen som sådan från användaren i och med att 

kvalitetskriterier här ses som rörande informationens inneboende egenskaper, medan 

användarnas behov tas till vara genom målgrupps- och omfattnings-policy. Begreppet 

information i sammanhanget skulle förtjäna en egen undersökning och används på 

mycket olika sätt i texterna. Man kan i alla fall kort ifrågasätta synen på information 

som en produkt där kvalitet kan kontrolleras genom fastställda kriterier om man utgår 

från synsättet att information inte existerar oberoende av en mottagare. Om 

informationen har hög kvalitet eller inte kan från en sådan synpunkt inte avgöras 

enbart utifrån en resurs inneboende egenskaper, utan är också beroende av individ- 

och tidsaspekter i mötet med användaren av informationen. Någonting som enligt 

Brenda Dervin tidigare nämnts vara av stor vikt för att inte utesluta användaren. 

Detta perspektiv tas mer till vara på i Rachel Heerys text där hon ger användaren en 

framträdande plats vad gäller överväganden om kvalitet. Kvalitet antar här 
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betydelsen ”fitness for purpose”, eller ändamålsenlighet där alla överväganden som 

skall göras direkt skall ha användarna i åtanke. Gellerstam menade att det inom 

bibliotek tydligt går att se en ”utveckling från intresset för biblioteksinterna, ofta 

kvantitativt inriktade prestationsindikatorer till ett användarorienterat synsätt: kvalitet 

är det som kunden uppfattar som bra – eller över förväntan” (Gellerstam 2002, s. 

51). Detta synsätt upplever jag inte som ha fått full genomslagskraft i texterna om 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Diskursen finns också representerad i de övriga 

texterna, men tillämpas inte lika konsekvent. I de övriga tre texterna menar man att 

standarderna skall leda till bättre kvalitet för användarna, medan ett synsätt mer 

influerat av TQM-synsättet menar att kvalitet inte kan uppnås genom färdiga 

standarder om man konsekvent skall utgå från användaren.  

I samtliga texter förknippades kvalitet med bibliotek och med bibliotekets 

traditionella erbetsmetoder. Kvalitetskontrollerade ämnesportaler tillämpar flera av 

bibliotekens traditionella verktyg för att strukturera, beskriva och återvinna 

information på internetresurser. Användandet av ett djupgående klassifikations-system 

nämns till exempel särskilt i samtliga texter och Koch beskriver detta som något av 

det viktigaste för en kvalitetskontrollerad ämnesportal. Alla är också överens om att 

urvalet, för att garantera kvalitet skall ske av en bibliotekarie och/eller ämnesexpert. 

Ämnesexperten eller specialisten nämns ofta, men känns ändå frånvarande i texten. 

Det är kanske inte säkert att en ämnesspecialist skulle ha samma syn på information 

och vilka standarder som behövs och att denna skulle insistera lika mycket på 

biblioteksprocesser för kvalitet, men om detta kan jag bara spekulera.  

Att biblioteksmetoder garanterar kvalitet förklaras av Anna Brümmer bland 

annat med att biblioteken kan information. Av tradition, sedan långt tillbaka har 

biblioteken arbetat med denna fråga. Det förekommer att traditionella 

biblioteksarbetssätt rekommenderas i texten utan att det motiveras närmare varför 

detta leder till kvalitet. Ett exempel är Kochs text där han nämner en rad olika krav 

vad gäller metadata. Att så är fallet måste givetvis sättas i samband med att texterna 

vänder sig till verksamma inom samma område och att detta kan sägas vara 

underförstått. Eftersom arbete med internetresurser dock är någonting nytt för 

biblioteken skulle man kanske ändå förvänta sig förklaringar i större utsträckning till 

varför traditionella bibliotekslösningar är den bästa lösningen för att skapa kvalitet i 

detta nya sammanhang. 

En annan kvalitetsaspekt i sammanhanget som kan härröras till biblioteks-tanken, 

men som också kan stå för sig själv är kvalitet som särskilt utvalda resurser och ett 

begänsat utbud. Detta är i positiv bemärkelse utmärkande för en 

kvalitetskontrollerad ämnesportal. Här jämför man sig med odifferentierade 

söktjänster på internet. Att ämnesportaler inte innehåller alla resurser på området är 
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ingen nackdel, sägs det i DESIRE Information Gateways Handbook, utan 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler skall endast innehålla de bästa resurserna. 

Resurserna är speciellt utvalda för sin höga kvalitet och resultatet är en specialiserad 

samling. En begränsad samling har också en fördel vid inlärning då användaren kan 

lära sig navigera bättre inom ett begränsat utbud som också ger en känsla av trygghet, 

menar Heery.  

I litteraturen framkommer dock att begränsat användande av kvalitets-

ämnesportaler kan ha sin grund i att portalerna innehåller för få resurser. Arbetet med 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler är mycket resurskrävande och går därför relativt 

långsamt. I Traugott Kochs definition är kvalitet inte relaterat till portalens storlek, 

även om det är svårt att tänka sig att en samling kan betraktas som av hög kvalitet om 

den inte innehåller tillräckligt med resurser.  

Slutligen var mänskligt arbete en annan aspekt som i hög grad förknippades med 

kvalitet i de undersökta texterna. Kvalitetskontrollerade ämnesportaler bygger på 

människans förmåga att tolka och innehållsgranska material och i Kochs definition 

påpekas detta särskilt, samt att en enda individ knappast kan garantera kvalitet i en 

ämnesportal. Här särskiljer sig ämnesportalerna från sökmotorer på nätet och 

maskingenererade index, som kan ses som deras konkurrenter. Kvalitet förknippas 

här med en unikt mänsklig förmåga och som någonting som inte kan bedömas av 

maskiner eller robotar. 

Vilken eller vilka funktioner har begreppet kvalitet i sammanhanget 
kvalitetskontrollerade ämnesportaler?  

Kvalitetskontrollerade ämnesportaler får sin särprägel gentemot andra liknande 

tjänster genom begreppet kvalitet, eller kvalitetskontroll, vilket måste betraktas som 

en viktig funktion med att använda termen. I texterna om dessa tjänster talas det 

mycket om kvalitet. Man vill jämföra sig med ett traditionellt bibliotek, vad gäller 

bland annat urval och samling. Jag upplever dock inte att traditionella bibliotek 

utmärker sig i lika hög grad genom prat om kvalitet. Bibliotek benämns ju som 

bekant inte som kvalitetskontrollerade boksamlingar. Nu används termen 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler långt ifrån av alla, dock bl.a. av Traugott Koch, 

men talet om tjänsterna, oavsett benämning utmärks av en betoning på kvalitet. Att 

man talar så mycket om kvalitet tror jag beror på att sammanhanget är internet och att 

här finns flera konkurrerande sätt att hantera och betrakta information. Det ligger 

nära till hands att detta är ett skäl till att man vill urskilja sig genom betoningen av 

kvalitet. Kvalitet står också genellt för ”goda egenskaper” och bidrar till att ge en 

positiv bild av tjänsten. 
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Ett problem som nämnts med att arbeta med internetresurser är deras 

föränderlighet och mängd. Kvalitetskontrollerade ämnesportaler bör enligt Koch 

sträva efter fullständighet och balans i sina samlingar. Samtidigt är det omöjligt att 

uppskatta vilket utbud som finns i den stora mängden. Man vill sträva efter goda 

resursbeskrivningar, men en internetresurs kan helt försvinna eller förändras från en 

dag till en annan och därmed leda till att beskrivningarna blir inaktuella, någonting som 

leder till att underhållet av samlingen är av stor vikt. Anna Brümmer och DESIREs 

handbok nämner internetresursernas brist på integritet i och med att de inte är 

publicerade i traditionell mening, särskilt över tid. Detta leder till att ämnesportalerna 

dels behöver uppdatera sina samlingar ofta och, men också till en roll för den som 

driver ämnesportalen att i någon mån anta rollen av ett förlag och filtrera informationen 

som finns på internet. Här tror jag att nyckeln ligger till en annan viktig funktion hos 

begreppet kvalitet, nämligen att skapa samma förtroende för internetresurser som 

hos traditionellt publicerat material. Internetresurserna må ha dålig integritet, men de 

utgör ändå informationen, eller ”produkten” som ämnesportalerna vill ge sina 

användare. Om fria internetresurser förknippas som mindre trovärdiga än tryckt eller 

köpt material, kan talet om kvalitet och kvalitetskontroll ge materialet större 

legitimitet.  

Vad läggs i begreppet kvalitetskontrollerad ämnesportal?  
Genom att undersöka begreppet kvalitet i sammanhanget ville jag ta reda på vad som 

läggs i begreppet kvalitetskontrollerad ämnesportal. Eftersom detta är en tjänst som 

vill utmärka sig genom sin kvalitet och kvalitetskontroll ville jag härigenom också hitta 

ledtrådar till vad man vill med själva begreppet och tjänsten. 

Vilka bakomliggande resonemang och idéer förknippas med begreppet?  
Som redan nämts åtskilliga gånger så förknippas biblioteksidén med 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Resonemanget är att bibliotek är experter på 

information och därför väl lämpade för att hantera information även på internet. 

Bibliotekets traditionella arbetsmetoder och redskap skall användas för att samla in 

och tillgängliggöra resurserna och urvalet skall göras av en bibliotekarie eller 

ämnesexpert. Till skillnad från sökmotorer på internet arbetar inte ämnesportalerna 

med fulltextsökning, utan sökning i portalerna skall göras på ämnesord och abstracts.  

En personlig reflektion är att jag har svårt att riktigt förstå varför inte 

fulltextsökning också skulle kunna erbjudas som sökmöjlighet i en ämnesportal. Jag 

kan inte se någonting negativt med att möjligheten skulle kunna finnas för användaren 

tillsammans med övriga sökningar när den tekniska möjligheten ändå finns. Detta 

ligger kanhända för långt ifrån en bibliotektradition med resursbeskrivning med hjälp 
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av klassificering och ämnesord som grund för att vara aktuellt för 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler. En annan möjlighet är att biblioteken inte riktigt 

vill släppa ifrån sig makten över informationen, att man vill ha tolkningsföreträde. I 

några av de undersökningar av ämnesportaler som gjorts har det ifrågasatts om inte 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler utgår alltför mycket ifrån gamla 

biblioteksstrukturer och att inte tillräcklig hänsyn tas till det nya mediets möjligheter. 

Detta skulle kanske kunna sägas vara ett exempel på detta. Den information man 

sysslar med är på många vis annorlunda gentemot den tryckta, bland annat genom att 

den inte kan ägas och att man kan utföra fulltextsökningar, men i mångt och mycket 

ställs förhoppningarna på att metoder som fungerat på tryckt material också skall 

fungera i detta sammanhang.  

Kvalitetskontrollerade ämnesportaler utgår som nämnts tidigare från en idé om att 

standarder och processer kan garantera kvalitet, detta är i någon mån relaterat till ett 

fokus på kvalitet på resursnivå och synen på information som en produkt.  

Vilka förhoppningar och förväntningar knyts till begreppet? 
Det uttalade syftet med kvalitetskontrollerade ämnesportaler är i samtliga texter att 

underlätta sökning av nätbaserad information inom akademiska discipliner. 

Förhoppningen är att forskare och studerande med hjälp av ämnesportaler på ett 

enkelt, snabbt och effektivt sätt skall kunna hitta relevanta internetresurser av hög 

kvalitet inom sitt ämnesområde. Portalerna vill vara ett alternativ till de tjänster som 

finns på internet, såsom allmäna sökmotorer och länklistor och kataloger. Dessa 

beskrivs som problematiska av en rad olika anledningar. Bland annat är de 

odifferentierade och sökningar ger alltför många och felaktiga träffar. Förhoppningen 

att ämnesportaler skall råda bot på de brister som finns med internet och andra 

söktjänster ställs på sin spets i Anna Brümmers text där skapelsen av 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler utmålas som en räddning för frustrerade 

användare som lurats att tro på visionärers prat om internet som ett oändligt bibliotek, 

men som söker förgäves efter relevanta resurser. Ämnesportalerna förknippas starkt 

med biblioteksmetoder för hantering av information, och i Brümmers text är det 

snudd på snarare dessa biblioteks-metoder, än ämnesportalerna i sig som utgör 

räddningen på det kaos som råder på internet. Jag vill påstå att en annan förhoppning 

med kvalitetkontrollerade ämnesportaler är att hävda och framhäva bibliotekens och 

bibliotekariernas traditionella arbetssätt, kunnande och expertis. Internet och nya sätt 

att hantera information som uppstått i dess spår, som exempelvis söktmotorer kan 

också ses som konkurrenter till bibliotekets sätt att arbeta och kan därmed också 

betraktas som ett hot. Texterna är vidare skrivna av verksamma vid bibliotek och det 
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ligger i bibliotekens och de biblioteksverksammas intresse att framhäva sig 

professionellt. 

Med tanke på att det i flera undersökningar framkommit flera svårigheter och 

problem med arbetssättet med kvalitetskontrollerade ämnesportaler är frågan om det 

inte finns en viss risk för att biblioteken dock förlorar i trovärdighet genom att gå ut 

för optimistiskt om att kunna garantera kvalitet på internetresurser. I praktiken är 

arbetet resurskrävande och kostsamt och kanske är det inte möjligt att påstå att man 

kan hävda kvalitetskontroll av dessa skäl och av det skälet att man inte fysiskt äger 

resurserna, som kan förändras och försvinna efter att ha införlivats i en 

kvalitetskontrollerad ämnesportal. 

Avslutande synpunkter 
Att talet om kvalitetskontrollerade ämnesportaler i hög grad präglades av talet om 

kvalitet, men också av påpekanden om flera svårigheter och problem med 

arbetssättet, var någonting som i uppsatsen inledningsvis sågs som någonting 

motsägelsefullt. Det var bland annat detta som gav upphov till idén om att undersöka 

hur begreppet kvalitet används i sammanhanget kvalitets-kontrollerade 

ämnesportaler. Det har under undersökningens gång visat sig att detta förhållande 

kanske inte är så paradoxalt som det kan tyckas och att kvalitetsbegreppet fyller en 

viktig funktion just med anledning av de svårigheter och problem som finns med att 

samla och tillgängliggöra internetresurser. Samtidigt har undersökningen av texterna 

gett upphov till mer frågor än den gett svar. Förhoppningen hade nog varit att kunna 

dra vidare slutsatser i analysen, men tyvärr har jag bara haft möjlighet att belysa några 

aspekter vad gäller begreppet kvalitet och kvalitetskontrollerade ämnesportaler. 

Återigen vill jag påpeka att min läsning av texterna utgör en version, och en tolkning 

av många möjliga. Trots detta menar jag att undersökningen varit av värde eftersom 

jag kunnat urskilja tendenser i texterna som visat hur begreppet kvalitet används i 

sammanhanget och hur begreppet kvalitetskontrollerad ämnesportaler etableras 

utifrån detta.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att granska begreppet kvalitet inom kvalitets-kontrollerade 

ämnesportaler. Detta är en förhållandevis ny företeelse, men som blir alltmer 

förekommande, särkilt inom forskningsbibliotek.  

Avsikten har varit att undersöka vad dessa specifika tjänster lägger i begreppet 

kvalitet och vilken funktion begreppet har i etableringen av det vidare begreppet 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Huvudfrågeställningarna var vilka betydelser 

begreppet kvalitet ges i sammanhanget, vilka funktioner begreppet har och vilka 

bakomliggande resonemang och förhoppningar som i och med begreppets 

användning knyts till kvalitetskontrollerade ämnesportaler.  

Undersökningen gjordes utfrån ett diskursanalytiskt perspektiv genom närläsning 

av fyra texter inom området.  

Det kunde i analysen konstateras att begreppt kvalitet inom dessa texter gavs ett 

flertal olika betydelser och några betydande diskurser kunde urskiljas. Kvalitet gavs 

betydelsen användartillfredsställelse eller som ett resultat av tillämpandet av 

standarder, men var också starkt relaterat till biblioteksmetodik vid 

informationshantering. Specialiserat och begränsat urval och mänskligt arbete var 

också begrepp som kopplades till kvalitetsbegreppet i urskiljbara diskurser. 

Kvalitet kunde i sammanhanget sägas fylla en funktion med hjälp av vilken 

kvalitetskontrollerade ämnesportaler särskiljer sig från andra, liknande tjänster. En 

annan möjlig funktion är att man vill poängtera kvalitetskontroll för att övervinna 

skepsis från användare gentemot de internetresurser man vill erbjuda eftersom dessa 

ibland förknippas med dålig integritet.  

En uttalad förhoppning med kvalitetskontrollerade ämnesportaler är att utgöra ett 

alternativ till allmäna sökmotorer och länklistor på internet. Andra förhoppningar som 

knöts till begreppet var att man vill skapa ordning på internet genom traditionella 

biblioteksmetoder och att hävda och framhäva bibliotekens traditionella arbetssätt, 

kunnande och expertis gentemot konkurrerande tjänster och synsätt inom 

informationsförmedling på internet. 
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